
DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.



DİSK ENERJİ-SEN ANA TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: SENDİKANIN ADI

SENDİKANIN ADI: Elektr�k, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Send�kası, kısa adı: (DİSK/ENERJİ- 
SEN)d�r.

MADDE 2- MERKEZİ VE ADRESİ

Send�kanın merkez�: İSTANBUL’dadır.  Açık adres� : Asmalı Mesc�t Mahalles� Orhan Adlı 
Apaydın Sokak No:5 Kat:2 Beyoğlu/İstanbul

MADDE 3- SENDİKANIN FAALİYETTE BULUNACAĞI İŞKOLU

Send�ka; 14 no’lu �şkolunda faal�yet gösteren Enerj� �şyerler�nde faal�yet göster�r. Aynı 
�şkolunda sayılan, asıl �şe yardımcı olarak yürütülen �şlerle, n�tel�ğ� bakımından �şyerler�n�n 
eklent�ler� olan d�nlenme, muayene, tem�zl�k, tam�r, bakım, yemek, beden� ve meslek� 
eğ�t�m yerler� de send�kanın faal�yet kapsamı �ç�nded�r. Send�ka Türk�ye çapında faal�yet 
göster�r.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇLARI

Kaynağını emeğ�n yüce değer�nden, gücünü �şç� sınıfından alan Enerj�-Sen Send�kası, 
demokrat�k bağımsız  b�r sınıf ve k�tle örgütü olarak

İşç� sınıfı ve tüm emekç�ler�n mutluluğu �ç�n çalışanların tümünü örgütlemey�;

İşç� sınıfının sosyal, kültürel ve ekonom�k kazanımlarına dayalı eğ�t�m� yaygınlaştırmayı,

Emekç� halkımızın demokrat�k b�r düzen �çer�s�nde gerçek demokras�y� yaşamasına 
yönel�k ekonom�k, sosyal ve s�yasal b�l�nc� gel�şt�recek çalışmalarda bulunmayı 
amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes�, sosyal, ekonom�k, s�yasal, 
demokrat�k hak ve çıkarlarının korunması ve gel�şt�r�lmes�n�,

2. Toplu sözleşmel�, grevl� send�kal yaşamın yerleşt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n�,

3. Üyeler�n�n; yaptıkları �şe, harcadıkları emeğe uygun ve �nsanlık onuruna yaraşır şek�lde 
yaşamalarını sağlayacak adaletl� b�r ücret almalarını,

4. Üyeler�n ve bakmakla yükümlü oldukları b�reyler�n, bakım, eğ�t�m ve sağlık koşullarının 
düzelt�lmes�n�, emekl�l�k, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yet�m kalma 
durumlarında, yeterl� koruma ve bakım önlemler�nden, temel ekonom�k, sosyal ve 
hukuksal haklardan eks�ks�z yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyeler�n özel olarak korunup desteklenmeler�n�,

6. İşe almada ve yükselmede “�ş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka özell�k aranmaz” �lkes�n� 
gerçekleşt�rmey�, �şe alma, yükselme kom�syonlarında görev almayı,

7. Kadınların ez�len c�ns olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmey�, 
yaşama ve çalışma koşullarını gel�şt�rmey�,

8. D�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep ve meslek farkı 
gözetmeks�z�n bütün üyeler� arasında amaçları doğrultusunda b�rl�k ve dayanışmayı 
gel�şt�rmey�,

9. Örgüt �ç� demokras�y� gerçekleşt�rerek, tüm üyeler�n, söz, yetk� ve karar sah�b� 
olab�lmes� �ç�n doğrudan demokras�y�,

10. Çalışanların �ş ve sosyal güvenl�kler�n�n sağlanmasını,

11. Send�kanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koord�nasyona ve 
denetlemeye kadar �ş�n tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını,

12. Her alanda olduğu g�b� enerj�, su doğalgaz vb, altyapı alanında da bağımsız b�r Türk�ye 
yaratılmasını,

13. Enerj�, su, baraj Doğalgaz g�b� alt yapı h�zmetler�nde, çevreb�l�m �l�şk�s�n� objekt�f b�r 
şek�lde değerlend�rerek doğal güzell�kler�n ve ekoloj�k dengen�n korunmasını ve bu 
doğrultuda g�r�ş�mlerde bulunmayı,

14. Tüm emekç� sınıfların b�rl�ğ�n� sağlamaya yönel�k her türlü örgütsel ve kültürel çabanın 
göster�lmes�n�,

15. Çalışanın ve emeğ�n toplumsal yaşamdak� rolünün ve değer�n�n b�l�nc�ne varmış b�r 
toplum yaratmayı,

16. Dünya’da ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyeler�n duyarlı olmasını 
sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlükler�n� zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, d�ğer demokrat�k 
k�tle örgüler�yle ve send�kalarla dayanışmayı hayata geç�rerek tüm hak ve özgürlükler�n 
demokrat�k ölçüler �çer�s�nde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle �lg�l� yasakların 
kaldırılmasını,

18. R) Temel �nsan haklarından doğan send�kal hakların demokras�n�n tüm kurum ve 
kurullarıyla gerçekleşmes� �ç�n bu amacı paylaşan d�ğer demokrat�k k�tle örgütler�yle 
ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

MADDE 5- SENDİKANIN İLKELERİ

1. Send�ka Ülkem�z� ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslar arası �şç� 
sınıfı �le uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokrat�k ve Enternasyonal�st Send�kal 
mücadeley� �lke sayar

2. Send�ka İşç� sınıfının onursal görev� olarak başta Emperyal�zme, Faş�zme, Ger�c�l�ğe  ve 
Sömürgec�l�ğe karşı mücadele etmey� �lke sayar.

3. Send�ka Irk, c�ns, mezhep, d�l ve düşünce ayrımına ş�ddetle karşı çıkmayı, tüm 
çalışanların düşünce ve �nanç özgürlüğüne saygı göstermey� �ş yerler�nde, �ş kolunda, 
ulusal ve uluslar arası düzeyde b�rl�k ve dayanışmasını savunmayı ve bunun �ç�n mücadele 
etmey� �lke sayar.

4. Send�ka tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sah�b� olmasını, 
demokras�n�n ve demokrat�k hukuk düzen�n�n her alanda egemen kılınmasını �lke sayar.

5. Send�ka Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları B�ld�rges�, ILO Anayasası ve Sözleşmeler�, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�, Avrupa Sosyal Şartı �le d�ğer çok taraflı sözleşmelerden 
doğan haklarını da kullanarak, Anayasa ve yasaların, emekten yana değ�şmes� �ç�n 
demokrat�k, f��l� ve meşru yollardan mücadele ederek Üyeler�n ekonom�k, demokrat�k, 
sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve gel�şt�rmey� �lke sayar.

Bu �lkeler ışığında;

1. Send�ka Öncel�kle Kurulu bulunduğu �şkolunda tüm çalışanları send�ka çatısı altında 
örgütleyerek en gen�ş send�kal b�rl�ğ� sağlamaya çalışır,

2. Send�kal b�r�mlerde alınacak kararlar, demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes�nden hareketle 

tartışma, eleşt�r�, �kna, özeleşt�r� süreçler� yaşanarak alınır. Eleşt�r� hakları saklı olmak 
üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Send�ka sermayeden, devletten, s�yas� part� ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokrat�kleşmeye ve tasf�yec�l�ğe karşı mücadele eder.

5. Send�kanın �dar� ve mal� denet�mler� tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gerekler�n� yer�ne get�r�r. Bu amaçla çalışanların ulusal ve 
uluslararası düzeyde send�kaları �le güç ve eylem b�rl�ğ� yapar.

MADDE 6 – SENDİKANIN GÖREVİ VE YETKİLERİ

1.  Ulusal düzeyde ve örgüt �ç�nde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü b�r demokras� 
ortamının gel�şmes�n� sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sah�p çıkmak.

2. Başta �ş kolunda çalışanların tümünü  send�ka çatısı altında örgütlemek, çalışanlar 
arasındak� b�rl�k ve dayanışmayı sağlamak.

3.  Çalışma hakkı ve �ş güvences�n�n yaşama geç�r�lmes�, send�kal hak ve özgürlükler�n 
korunması ve gel�şt�r�lmes�, tüm çalışanlara toplu sözleşmel�, grevl� send�kalaşma hakkının 
esk�zs�z tanınması, grev hakkının önündek� tüm engeller�n ve çalışanlara yönel�k tüm 
baskı ve sınırlamaların kaldırılması �ç�n mücadele etmek.

4. Üyeler� adına �şverenle görüşmelerde bulunmak, gerekt�ğ�nde grev kararı almak, 
uygulamak, kaldırmak ve toplu �ş sözleşmes� yapak. Toplu �ş uyuşmazlıklarında �lg�l� 
makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öner�ler sunmak, �steklerde 
bulunmak.

5. Çalışma hayatındak� mevzuattan, toplu �ş sözleşmeler�nden, örf ve adetten doğan 
anlaşmazlıklarda, üyeler� ve m�rasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyeler�n� ve 
m�rasçılarını tems�l en davaya ve husumete eh�l olmak. Bu davaları �zlemek, üyeler�ne ve 
m�rasçılarına yardımda bulunmak.

6. Send�kal faal�yetler�nden dolayı mağdur olan üyeler�ne yönetmel�kte bel�rlenecek 
b�ç�mde yardımda bulunmak.

7. Üyeler�n�n meslek� b�lg�, kültür ve yetenekler�n� gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak. 
Sağlık, d�nlenme, spor tes�sler�, kütüphane, �şç� lokaller� ve gerekl� tes�sler kurmak. 
Üyeler�n�n boş zamanlarını daha �y� değerlend�rmeler� �ç�n olanaklar sağlamak.

8. Emekç�ler�n ekonom�k, s�yasal, kültürel, sosyal sorunları ve send�kal çalışmalarla �lg�l� 
konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı �le konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. 
Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası send�kal b�rl�klere üye olab�l�r. Delege, tems�lc�, gözlemc� göndereb�l�r veya 
kabul edeb�l�r. Yayın ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�l�r.

10. Amaç ve görevler�n�n gerekt�rd�ğ� taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerekt�ğ�nde 
satar. Send�kanın fesh� hal�nde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar ver�r.

11.  Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönel�k 
olarak destek pol�t�kalarının send�kal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Send�ka Organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyeler�ne eş�t 
muamele etmekle yükümlüdür.

13. Send�kal çalışmalar, Send�ka organlarının almış olduğu kararlar çerçeves�nde, 
Send�kanın Amaçlarına, Yasalara, Ana tüzük e, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedek� Yönet�c� ve üyeler, send�kal organların,  Send�kanın amaçlarına, 

Yasalara, Send�kanın Ana tüzüke uygun olarak. Almış olduğu kararlara uymak ve alınan 
kararları uygulamak zorundadır.  (12)ve (13) no’lu bende bel�rt�len hususlara uymayan ve 
uygulamayan yönet�c� ve üyeler hakkında, d�s�pl�n hükümler� uygulanır.

15.  Yasalarda yer alan �şveren vek�ller�n�n dışında kalan herkes�n T.İ.S.den yararlanmasını 
sağlamak ve send�kaya üye olmasını özend�rmek �ç�n, �mzalanacak T.İ.S lerde kapsam dışı 
uygulamasına olanak sağlayamayacak pol�t�kalar bel�rlemek, bel�rlenen pol�t�kalara 
uygun düzenlemeler yapmakla görevl�d�r.

16.  Üyeler�n�n Send�ka Ana Tüzüğünün amaç ve �lkeler�ne uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. BÖLÜM

MADDE 7 – ORGANLARIN SEÇİLME, GERİ ÇAĞRILMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1.      4. bölümde bel�rt�len zorunlu organlarda ve yetk�l� danışma organlarında görev 
yapacak olan tüm yönet�c�ler ve yönet�c�ler� bel�rleyecek olan delegeler, tems�lc�ler ve 
b�r�m kom�tes� üyeler�, tek derecel� seç�mle, yedekler� �le b�rl�kte bel�rlen�r.

2.      Tüm seç�mler g�zl� oy açık sayım esasına göre yapılır.

3.      Tüm b�r�mlere aday olanlar, kend�n� göreve get�ren mecl�s�n Ana tüzük gereğ� yaptığı 
Olağan toplantılarında, 2 defa ger� çağırması hal�nde görevden ayrılacağını taahhüt eden 
belge �le b�rl�kte, adaylık başvurusu yaparlar.

4.      Herhang� b�r kademeye seç�leb�lmek �ç�n o kurulu bel�rleyen üye tam sayısının %50 
s� kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takd�rde o kurula yönet�c� seç�lmem�ş sayılır.

5.      H�çb�r kurul Ana tüzük de bel�rlenen yetk�ler�n� b�r başka kurula devredemez.

6.      Üst kurullar alt kurullar �le Ana tüzük ve Yasalardan almış olduğu yetk�ler� 
paylaşab�l�rler.

7.      Her kurul Olağan toplantılarını Ana tüzük de bel�rlenen sürelerde yaparlar. 
Olağanüstü toplantılar �se Kurul başkanının çağrısı üzer�ne veya kurul üye sayısının salt 
çoğunluğunun �stem� üzer�ne gerçekleşt�r�l�r. Mazerets�z üst üste 2 olağan toplantıya 
katılmayan kurul üyes�n�n durumu kurul tarafından tutanakla sab�t olduğunda, kurul 
üyel�ğ� düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı �le toplanır. Karar alınab�lmes� �ç�n �se, üye tam sayısının salt 
çoğunluğu gerekl�d�r.

9.      Toplantının gündem� toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce b�ld�r�l�r. 
Toplantılarda öncel�kle gündemdek� konular konuşulur ve gündemdek� konular �le �lg�l� 
kararlar alınır kararların nasıl ve k�mler tarafından uygulanacağının görev bölüşümler � 
yapılır

10.  Alınan tüm kararlar kurul karar defter�ne yazılır ve kararların özet� alt b�r�mlere yazılı 
olarak duyurulur.

11.  B�r sonrak� toplantıda, b�r evvelk� toplantıda alınan kararların uygulanıp 
uygulanmadığı konusu gündem�n 1. maddes�d�r. Uygulanmayan kararların neden 
uygulanmadığı tartışılır.

12.  Uygulanmasının yolları bulunamaz �se alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı �se alt 
b�r�mlere duyurulur.

3. BÖLÜM

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8 – SENDİKAYA ÜYE OLMA

Ana Tüzüğün 3. Maddes�nde bel�rlenen �şkolunda çalışanlar send�kaya üye olab�l�r.

Üye olmak �steyen çalışan, elektron�k başvuru s�stem�ne e-Devlet kapısı üzer�nden üyel�k 
başvurusu yapar ve Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nun bu başvuruyu onaylamasının 
ardından üyel�k geçerl�l�k kazanır.

Haklı b�r sebep göster�lmeden üyel�ğ� kabul ed�lmeyen başvuru sah�b�n�n, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �ç�nde görevl� yargı organına dava açma hakkı 
vardır. Yargı organının bu husustak� kararı kes�nd�r.

Üyeler, send�ka tüzüğü �le buna bağlı yönetmel�klerde göster�len hususlara, genel kurul 
kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE 9 – ÜYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Send�ka üyes� a�dat ödemek dışında, �ş�ne, �şyer�nde b�rl�kte çalıştığı k�ş�lere, send�kaya 
ve �şyer�ne karşı sorumludur

2. Send�ka üyes� Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurulların send�kal konularda almış olduğu 
kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3.  Sorumluluklarını yer�ne get�rmed�ğ� ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve 
uygulamadığı Ana tüzük gereğ� oluşturulan kurullarca saptanan üyelere d�s�pl�n hükümler� 
uygulanır.

MADDE 10 – ÜYELİKTEN AYRILMA

1. Her üye, e-Devlet kapısı üzer�nden çek�lme b�ld�r�m�nde bulunmak suret�yle üyel�kten 
çek�leb�l�r.

Çek�lme e-Devlet kapısı üzer�nden b�ld�r�mde bulunduktan b�r ay sonra geçerl�d�r.  
Çek�len�n bu b�r aylık süre �çer�s�nde başka b�r send�kaya üye olması hal�nde yen� send�ka 
üyel�ğ� bu süren�n b�t�m� tar�h�nde kazanılmış sayılır. Üyel�kten ayrılma önceden varolan 
a�dat borçlarını ve yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

2. Üye, �st�fa �şlem�n�n geçerl� olduğu tar�he kadar send�kaya karşı olan yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmek zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1. Aşağıda bel�rt�len nedenlerle üye, send�kadan çıkartılab�l�r.

2. Send�ka ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetk�l� kurulların kararlarına, send�ka 
programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Send�kanın �lkeler�ne, amaçlarına ve hedefler�ne uymayan eylemlerde bulunmak veya 
send�kanın amaç ve faal�yetler�n�n gerçekleşmes�n� engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay a�dat ödememek,

5. Üyel�kten çıkarılmayı gerekt�recek tutum ve davranışlarda bulunduğu b�ld�r�len üyen�n 
durumu send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca ve gerekl� görüldüğünde Send�ka Merkez 
D�s�pl�n Kurulu’nca �ncelen�r. Bu tutum ve davranışların sab�t görüldüğünde üyel�ğ� �hraç 
�stem�yle �lk Genel Kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyel�kten çıkarılamaz.

6. Aşağıda bel�rt�len durumlarda üyel�k düşer.

7. Üyen�n �şkolundan ayrılması,

8. Üyen�n ölmes�.

4. BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ-ŞUBE-İŞYERİ ZORUNLU VE YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 12 – GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI

1.      Genel Merkez Genel Kurulu

2.      Genel Merkez Yönet�m Kurulu

3.      Genel Merkez Denet�m Kurulu

4.      Genel Merkez D�s�pl�n Kurulu

MADDE 13 – YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

1.      Genel veya Bölgesel Delegeler Mecl�s�

2.      Şube Başkanlar Kurulu

3.      Gen�şlet�lm�ş Başkanlar Kurulu

4.      Genel veya Bölgesel Tems�lc�ler Mecl�s�

MADDE 14 – ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI

1.      Şube Genel Kurulu

2.      Şube Yönet�m Kurulu

3.      Şube Denet�m Kurulu

4.      Şube D�s�pl�n Kurulu

MADDE 15 – YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

1.      Şube Delege Mecl�s�

2.      Şube Tems�lc�ler Mecl�s�

3.      Şube B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

MADDE 16 – İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

1.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler Mecl�s�

2.      İşyer� Delegeler� Mecl�s�

MADDE 17 – İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

1.      İşyer� B�r�m Kom�teler� Mecl�s�

5.BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV 
VE YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 18 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Merkez Genel Kurulu send�kanın en yetk�l� karar organıdır.

2.      Genel Merkez Genel Kurulu, send�kanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden

3.      1001 – 5000 üye �se 150 delegeden

4.      5001 -10.000 üye �se 175 delegeden

5.      10001 -30000 üye �se 200 delegeden

6.      30001- 60000 üye �se 250delegeden

7.      60000 üyeden fazla �se 300 delegeden oluşur.

8.      Genel Merkez Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Genel Merkez Genel kurulunun 
Delegeler�d�r.

9.     Şubeler�n ve şube oluşturulamayan �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kuruldak� tems�l 
sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle Send�kanın Genel üye sayısı delege sayısına bölünür. 
Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra 
şube oluşturulan bölgelerdek� şuben�n üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde �se 
�şyerler�ndek� üye sayısı bel�rlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan 
�şyerler�ndek� üye sayısı, anahtar sayının altında �se, b�rb�r�ne yakın olan �şyerler� 
b�rleşt�r�lerek, o �şyerler�nde çalışan üyeler�nde Genel Kurulda tems�l� sağlanır.

MADDE 19 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİ

1.      Gündem� Genel Yönet�m Kurulunca saptanan Genel Kurul 3 yılda b�r Genel Yönet�m 
Kurulunun bel�rleyeceğ� yer, gün ve saatte toplanır

2.      Genel Kurulun gündem�, toplantı yer, gün ve saat� �le delege l�stes�, çoğunluk 
olmaması hal�nde yapılacak  �k�nc� toplantıya �l�şk�n hususlar en az 15 gün önceden 
mahall� b�r gazetede �lan ed�l�r ve �k� nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yer�n mülk� 
am�r� �le �lg�l� �lçe seç�m kurulu Başkanlığına yazı �le b�ld�r�l�r.

3.      Genel Kurul yet er sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. 
Duyurulan günde yeterl� çoğunluk sağlanamamış �se �k�nc� toplantı en çok 15 gün �ç�nde 
delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü �le yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt 
çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5.      Genel Kurula sunulacak Genel Yönet�m Kurulu çalışma, hesap, denet�m ve varsa 
D�s�pl�n Kurulu raporları �le gelecek döneme �l�şk�n bütçe tekl�f�n�n toplantı tar�h�nden en 
az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönder�lmes� zorunludur.

6.      Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan Yada Genel Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� 
başlatır.Genel Kurul Başkanlık Kurulunun seç�m�n� yönet�r.

7.      Genel Kurul Başkanlık Kurulu Açık oyla seç�len b�r başkan �k� başkan yardımcısı ve 
yeter� kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar �le seç�m sonuçları 
Genel Kurul Karar defter�ne yazılarak  Başkanlık Kurulu üyeler�nce �mzalanır.

8.      Genel Kurulda hazır bulunan delege yada üyeler�n 1/10’unu yazılı �stem� �le gündeme 
madde �lave ed�le b�l�r.

9.      Genel Kurul gündem�ndek� konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak 
öner�ler� �nceley�p rapora bağlamak üzere kom�syonlar kurab�l�r. Üye sayısı Genel Kurulca 
bel�rlenen kom�syonlar çalışmalarına başlamadan önce kend� aralarından b�r başkan, 
yazman ve sözcü seçerler. Kom�syonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara 
bağlanmadıkça geçerl� sayılamaz.

MADDE 20 – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Genel Kurulu, send�kanın en yetk�l� organıdır.

1.      Genel Kurul toplantısında gündemdek� konular görüşülür, gündeme madde 
eklenmes�, katılan delegeler�n 1/10’unun yazılı tekl�f� �le gündem maddeler eklemek

2.      Send�kanın genel pol�t�kalarını bel�rlemek, kararlar almak,

3.      Send�ka tüzüğündek� değ�ş�kl�kler� görüşmek

4.      Gelecek döneme �l�şk�n bütçey� görüşerek karara bağlamak

5. .    Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve 
gerekt�ğ�nde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6.      Merkez Yönet�m ve Denetleme Kurullarının faal�yetler�n�n aklanıp, aklanmamasına 
karar vermek,

7.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun, D�s�pl�ne �l�şk�n kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca sunulan bütçey� görüşerek karara bağlamak,

9.      Send�ka tüzüğünde öngörülen, Merkez Organlarının as�l ve yedek üyeler�n� ve üst 
kurul delegeler�n� seçmek,

10. Şube açmak, Şuben�n yetk�l� olduğu bölgeler� saptamak, Şubeler� b�rleşt�rmek veya 
kapatmak  Şube oluşturulamayan yerlerde Genel Merkez Yönet�m�ne bağlı Bölge 
Tems�lc�ler� açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge tems�lc�l�kler�n� kapatmak veya 
şube ve bölge tems�lc�ler� açmak �ç�n Genel Yönet�m Kuruluna yetk� vermek.

11.  Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� üst kuruluşlara üye olmaya veya üyel�kten çek�lmeye 
karar vermek,

12.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Tüzel k�ş�l�ğe son vermek.

13.  Başka b�r send�ka �le b�rleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14.  Genel Kurul Delege veya üye Tam sayısının 2/3’ün oyu �le Ulusal konfederasyonlara, 
uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15.  Gerekl� taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devred�lmes�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu’na yetk� vermek,

16.  Send�ka Yönet�c�ler�n�n ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (Bu ücret en yüksek 
ücretle çalışan send�ka üyes�n�n maaşını geçemez).

17.  Send�ka tüzüğüne uygun öner�ler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetk�ler 
vermek,

18.  Send�kanın tüzel k�ş�l�ğ�n�n sona ermes�ne karar vermek.

19.  G�zl� oyla Genel yönet�m Genel Denet�m Genel D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n as�l ve 
yedek üyeler�n� seçmek.

MADDE 21 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Genel Başkan

2.      Genel Sekreter

3.      Genel Mal� Sekreter

4.      Genel Örgütlenme Sekreter�

5.      Genel Eğ�t�m Sekreter�

6.      Genel İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Sekreter�

7.      Genel Hukuk ve TİS Sekreter�

6.      7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seç�l�r.

7.      Genel Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 22 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2.      Send�kanın amaçları doğrultusunda genel pol�t�kalar, programlar saptayarak Genel 
Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

3.      Send�kanın gel�r ve g�derler�n�, send�kanın amacı ve üyeler�n�n çıkarları 
doğrultusunda kullanmak, gel�r ve g�derler�n� Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

4.      Genel Tems�lc�ler Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5.      Send�ka merkez� ve şubes�nde gerekl� gördüğü çalışma b�r�mler� oluşturmak, yeterl� 
sayı, n�tel�kte personel �st�hdam etmek, personel� gerekl� gördüğü konularda yetk�l� 
kılmak, ücretler�n� bel�rlemek,

6.      Dem�rbaş eşyanın terk�n� ve şubelere devr�n� yapmak,

7.      Send�kanın örgütlü bulunduğu kurum ve �şyerler�nde üyelerce bel�rlenm�ş �şyer� 
tems�lc�ler�n� Şube Yönet�m Kurulu’nun b�ld�r�m� �le onaylamak,

8.      Şube Genel Kurullarının yapılma zamanını bel�rlemek ve gerekl� �şlemler�n� tak�p 
etmek,

9.      Toplu �ş sözleşmeler� bağıtlamak Toplu �ş uyuşmazlıkları çıkarmak Grev kararı almak  
uygulamak ve gerekt�ğ�nde kaldırmak gerekt�ğ�nde �lg�l� makamlara, arabuluculara hakem 
kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10.  Üyeler�n�n çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu �ş sözleşmeler� �le �lg�l� öner�ler�n, �şyer� 
tems�lc�ler� kanalı �le toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda 
olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyeler�n b�lg�s�ne 
sunmak,

11.  Gerekt�ğ�nde toplu �ş sözleşmeler�n� yürütmek üzere şube yönet�c�, tems�lc� ve 
üyeler�n� görevlend�rmek, yetk�l� kılmak,

12.  Send�kanın gerek parasal konulardak� harcamalarında gerekse send�kayı üçüncü 
k�ş�ler nezd�nde tems�l ve ak�tlerde Yönet�m Kurulu’nun en az �k� üyes�n�n müşterek 
�mzası �le tems�l etmek,

13.  Çalışma dönem�ne a�t faal�yetler�n�, aldığı kararları, b�r raporla Merkez Genel 
Kurulu’na sunmak,

14.  Send�kanın örgütlü bulunduğu �şkolunda örgütlenmey� gel�şt�rmek ve örgütlülüğü 
sınıf b�l�nc� anlayışıyla pek�şt�rmek,

15.  Send�ka adına, şubelerde yapılan her türlü g�der ve harcamaları usul, tüzük ve 
yönetmel�kler uyarınca �nceleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne sunmak,

16.  Send�ka faal�yetler�n�n eks�ks�z ve etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� olan 
yönetmel�kler� hazırlayıp, Genel Tems�lc�ler Kurulu’na sunmak,

17.  Merkez Genel Kurul gündem�n� bel�rleyerek Genel Tems�lc�ler Kurulu’nun b�lg�s�ne 
sunmak,

18.  Send�ka bürolarının �şley�ş�n� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.

19.  Gerekl� görülen yerlerde bölge tems�lc�l�kler�  açar

20. Genel Kurulca ver�len yetk�ye dayanarak bölge tems�lc�l�kler� ve şubeler açmak,

21.  İşyerler�nde yapılan seç�mler sonucunda bel�rlenen tems�lc�ler� atamak, Ana tüzük 
gereğ� ger� çağırılan yönet�c� ve tems�lc�ler�n yer�ne seç�mle bel�rlenm�ş olan yedekler�n� 
atamak.

MADDE 23 – GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�ka tüzel k�ş�l�ğ�n�, yurt�ç�nde ve yurtdışında tems�l eder. Merkez Yönet�m 
Kurulu, Genel Tems�lc�ler Kurulu ve send�ka bünyes�nde genel hükümler �ç�nde kurulacak 
tüm kom�syonlara başkanlık eder, gerekt�ğ�nde bu kom�syonların başkanlığını Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�ne devreder,

2.      D�ğer Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, 
b�lg� alır, gerekl� uyarıda bulunur,

3.      Send�kanın genel pol�t�kasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve 
sözlü demeçler ver�r,

4.      Genel Sekreter �le b�rl�kte genel yazışmaları, Genel Mal� Sekreterle b�rl�kte mal� 
konularla �lg�l� yazışma ve �şlemler� �mza eder,

5.      Genel Başkan ac�l ve gerekl� hallerde önceden alınmış b�r Yönet�m Kurulu kararı 
olmaksızın bütçedek� ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgar� ücret kadar 
harcama yapmaya yetk�l�d�r. Harcama ve belgeler� Merkez Yönet�m Kurulu’nun �lk 
toplantısına b�lg� ve onay �ç�n sunar,

6.      Merkez Denetleme Kurulu raporunu �lk Merkez Yönet�m Kurulu toplantısına 
get�rmekle yükümlüdür,

7.  Send�ka adına yayınlanan yayın organlarının sah�b�d�r,

8.      Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 24 – GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve yetk�ler�n� 
kullanır,

2. Send�ka Merkez Genel Kurulu, Yönet�m Kurulu ve Genel Tems�lc�ler Kurulu 
toplantılarının gündem�n� hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar,

4.      Send�kanın organlarının ve bürolarının yönetmel�kler�n� hazırlayarak Genel Merkez 
Yönet�m Kurulu’na sunar, daha sonra Genel tems�lc�ler Kurulu’nca kabul ed�len 
yönetmel�kler�n uygulanmasını sağlar ve denetler,

5.      Gerek send�kanın, gerekse send�ka üyeler�n�n karşılaşacağı hukuksal sorunların 
çözümü �ç�n gereğ�n� yapar,

6.      İnsan hakları b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n çalışmalarda bulunur,

7.      İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmes� �ç�n karşı çalışmalarda bulunur,

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 25 – GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Send�kanın mal� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlar,

2.      Send�kanın dönem �ç� ve dönem sonu geç�c� ve kes�n b�lanço, gel�r-g�der tablosu ve 
m�zanları �le mal� raporların Genel Merkez Yönet�m Kurulu’nca bel�rlenen sürelerde Genel 
Merkez Yönet�m Kurulu’nun b�lg�, onay ve kararına sunar,

3.      Send�ka gel�rler�n�n toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, 
muhasebe kayıtlarının �lg�l� mevzuat hükümler� gereğ�nce yürütülmes�n� ve bütçen�n 
uygulanmasını sağlar,

4.      Verg� ve s�gorta pr�mler�n�n zamanında ödenmes�n� sağlar,

5.      Şube sarf ve avanslarının zamanında gönder�lmes�n� sağlar, bunların gözet�m ve 
denet�m�n� yapar,

6.      Send�kanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı �le �lg�l� belgeler�n ve dem�rbaş kayıtlarının 
usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7.      Send�ka hesaplarının denet�me hazır bulundurulmasını sağlar,

8.      Send�ka mallarının (Taşınır ve taşınmaz) s�gorta ett�r�lmes�, gerekt�ğ� zamanlarda 
pol�çeler�n yen�lenmes�n� sağlar,

9.      I) Genel Başkan veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� �le b�rl�kte ç�ft �mza �le 
bankalardan para çek�lmes�n� sağlar,

10.  Send�ka gel�rler�n� elde ed�ld�kler� tar�hten �t�baren 7 (yed�) gün �ç�nde Merkez 
Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11.  Merkez Yönet�m Kurulu’nun bel�rleyeceğ� ve brüt asgar� ücret�n 4 (dört) katını 
aşmayacak m�ktarda send�kanın günlük �ht�yaçlarını karşılayacak parayı send�ka 
kasasında bulundurulmasını sağlar,

12.  Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 26 – GENEL ÖRGÜTLENME  SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeler�n (Şube Yönet�m Kurulu, Şube Tems�lc�ler Kurulu, İl Tems�lc�ler Kurulu) 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı 
olur, faal�yetlere �l�şk�n Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar,

2.      Üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalara �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�, send�kanın üyel�k 
arş�v�n�n düzenlenmes�, üye envanter�n�n çıkarılması, üyel�ğ� kes�nleşen üyeler�n üye kayıt 
f�ş�n�n 15 gün �ç�nde �lg�l� Kurumlara gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Şube faal�yet alanlarının düzenlenmes�, yen� şubeler açılması ve bazı şubeler�n 
kapatılması konularında �ncelemelerde bulunur, bu konularda yönet�m kuruluna raporlar 
hazırlayıp sunar,

4.      Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� sağlar,

5.      Şubeler �ç�n delege seç�mler� ve şube kongreler�n�n zamanında ve gereğ� g�b� 
yapılmasına yardımcı olur,

6.      İşkoluna ve d�ğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönel�k çalışmalarda bulunur,

7.      Send�ka Tüzüğü ve Programı doğrultusunda sosyal faal�yetler�n planlanıp, 
uygulanmasını sağlar.

8.      Demokrat�k kuruluşlar ve send�kalarla �l�şk�ler� yürütür.

9.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 27 – GENEL EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne uygun olarak �şyerler�nde, �llerde, şubelerde, 
Genel Merkezde uygulanmak üzere eğ�t�m programları hazırlar ve Merkez Yönet�m 
Kurulu’nun onayına sunar,

2.      Merkez Yönet�m Kurulu’nca onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

3.      Eğ�t�m sem�nerler�n�n planlanmasını ve yürütülmes�n�, bu konularda ver�sel 
araştırmaların yapılmasını sağlar

4.      Send�kanın program, amaç ve �lkeler� doğrultusunda, derg�, k�tap, broşür ve benzer� 
yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5.      Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla �let�ş�m� sağlamak, Genel Başkanın 
düzenled�ğ� basın toplantılarında ve yazılı demeçler�n hazırlanmasında yardımcı olur

6.      Send�ka, yayınları ve d�ğer yayınlarla �lg�l� arş�v oluşturur,

7.      Çalışmalarından dolayı Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur.

MADDE 28 – GENEL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEKRETERİNİN GÖREV VE 
YETKİLERİ

1. Send�kanın İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� konularında çalışmalarını planlar ve onay �ç�n 
Merkez Yönet�m Kurulu’na rapor sunar.

2. Send�kayı İSG �le �lg�l� faal�yetlerde tems�l eder.

3. İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kapsamında �şkolu, �şyerler� ve üyeler�n sorunları �le �lg�l� 
araştırmalar yaptırır ve bunlara �l�şk�n çözüm öner�ler� üret�lmes�n� sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ� kuruluşlarıyla �l�şk�ye geçerek 
sorunların tesp�t ve çözüm yollarının gel�şt�r�lmes�n� ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 29 – GENEL HUKUK VE TİS SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Send�kanın ve üyeler�n karşılaşacağı hukuk� ve adl� sorunların çözümü �ç�n hukuk 
çevreler� ve en başta avukatlarla b�rl�kte çaba göster�r, bu konuda gerekl� g�r�ş�mlerde 
bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla �lg�l� mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, 
send�kal hakların gel�şmes�ne yönel�k değ�ş�kl�kler yapılması �ç�n görüş ve raporlar hazırlar, 
hazırlatır ve g�r�ş�mlerde bulunur.

3. Send�kanın yapacağı toplu �ş sözleşmeler�ne esas olacak b�lg�ler� toplar ve Genel 
Yönet�m Kurulu �le b�rl�kte yöntem� saptar.

4. Toplu �ş sözleşmes� prosedürünün başından toplu �ş sözleşmes�n�n yapılmasına kadar 
�şley�ş ve yürütülmes�nden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, Merkez Yönet�m Kurulu’na karşı sorumludur

MADDE 30 – GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

Genel yönet�m kurulu olağan olarak on beş günde b�r toplanır. Toplantı ve çalışma 
yöntem� madde– 7 de k� usullere göre yapılır.

MADDE 31 – GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Genel Denet�m Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca Madde 7 – de k� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 32 – GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA 
ESASLARI

1.      Genel Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Genel Yönet�m Kuruluna rapor ver�r. Verd�ğ� Raporların b�r 

suret�n� de, �şyer� delegeler�, �şyer� send�ka tems�lc�ler� ve �şyer� b�r�m Kom�teler� üyeler�ne 
sunulmak üzere Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarına, Şube oluşturulamayan yerlerde �se 
İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

3.      Toplantılarını Madde – 7 da k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 33 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca MADDE – 7 dek� esaslara göre 
seç�len 3 as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 34 – GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

Genel D�s�pl�n Kurulu, Genel Yönet�m Kurulu’nun Şubelerde �se Şube D�s�pl�n Kurulu 
Şube Yönet�m Kurulunun �stem� üzer�ne toplanır ve önüne gelen konuyu en çok b�r ay 
�ç�nde sonuçlandırır. Genel Yönet�m Kurulu gerekt�ğ�nde bu sürey� �k� aya kadar uzatab�l�r.

Genel Merkez Yönet�m Kurulun dan ve Şube D�s�pl�n Kurullarından gelen dosyaları 
�nceleyen Genel D�s�pl�n Kurulu ve Şube D�s�pl�n Kurulu Gerekçel� kararlarını Genel 
merkez ve Şube başkanlıkları �le Şubeler�n D�s�pl�n Kurulu üyeler�ne sunulmak üzere 
zamana geç�rmeks�z�n gönder�r ve kararların uygulanmasını �ster. Genel D�s�pl�n Kurulu, 
Şubelerde Şube D�s�pl�n Kurulu �lg�l�n�n savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları 
değerlend�rd�kten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçel� olarak karar 
defter�ne yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak göster�l�r.

Genel D�s�pl�n Kurulu, send�ka üye ve yönet�c�ler� hakkında aşağıda bel�rt�len cezalardan 
b�r�n� ver�r. Şube D�s�pl�n Kurulu Kurulu sadece a) ve b) bentler�ndek� cezaları vereb�l�r 
d�ğer cezaları gerekt�ren suçlar oluştuğuna kanaat get�rd�ğ� takt�rde �lg�l� dosyayı Genel 
D�s�pl�n kuruluna sevk etmek üzere Genel merkez yönet�m kuruluna gönder�r.

a) Uyarı

b) Kınama

c) Send�ka yönet�c�ler�n� geç�c� ya da sürekl� olarak görevden alma,

d) Send�ka üyel�ğ�nden geç�c� ya da sürekl� olarak çıkarma.

4) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden alma kararına karşı send�ka 
yönet�c�s�n�n Genel Kurula �t�raz hakkı vardır.

5) Görevden sürekl� alınma kararı �le Genel Kurul tar�hler� arasında kalan süre �ç�nde 
yönet�c�n�n görev� askıya alınır. Görev� askıya alınan yönet�c� yönetsel yetk�ler�n� 
kullanamaz.

6) Genel D�s�pl�n Kurulu’nca ver�len sürekl� görevden almak kararı �le sürekl� üyel�kten 
çıkarma cezaları Genel Kurul’un onayı �le kes�nleş�r.

İş bu tüzük 26 Şubat 2023 tar�h�nde yapılan 6.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.

YETKİLİ GENEL MERKEZ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 35 – GENEL DELEGE MECLİSİ

1.      Genel Delege Mecl�s� Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2.      Senede 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne Genel veya Bölgesel olarak 
toplanır.

3.      Toplantıya Genel Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.      Send�kanın 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 
tartışılır.

5.      Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� 
GÖREVDEN GERİ ÇAĞIRILMA UYARI OYLAMASI YAPILIR.

6.      Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 36 – ŞUBE BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m Kurulu, Genel Denet�m Kurulu, Genel D�s�pl�n Kurulu, Şube 
Başkanları ve Şube Oluşturulamayan yerlerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      6 ayda 1 defa Genel Yönet�m Kurulunun Çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 6 aylık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 de k� esaslara göre alınır..

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 37 – GENEL VEYA BÖLGESEL GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler�nden ve şube oluşturulamayan bölgelerdek� Bölge Tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      1,5 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağırası �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Send�kanın 1,5 yıllık, �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. 
Aksayan çalışmaların düzelt�lmes� �ç�n sunulacak görüş ve öner�ler�n Genel Yönet�m 
Kurulunca uygulanması �ç�n kararlar alınır. Kararlar MADDE – 7 da k� esaslara göre alınır.

4.      Alınan kararlar, şube delegeler Mecl�s�, Şube tems�lc�ler Mecl�s� ve Şube B�r�m 
Kom�teler� Mecl�s� üyeler�ne Şube Yönet�m Kurulu Başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

MADDE 38 – GENEL VEYA BÖLGESEL TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Genel Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n 
Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Genel Yönet�m Kurulunun çağrısı �le Genel veya Bölgesel olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda Şube Tems�lc�ler Kurullarının, send�kanın �dar�, mal� ve örgütlenme 
çalışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her şube kend� 
tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu 
kurula sunarlar.

4.      Genel Yönet�m Kurulunca uygulanmasını �sted�ğ� kararlar Madde – 7 da k� esaslara 
göre gerçekleş�r.

6 .BÖLÜM

ZORUNLU VE YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARININ OLUŞUMU GÖREV VE 
YETKİLERİ TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

ZORUNLU ŞUBE ORGANLARI

MADDE 39 – ŞUBELERİN OLUŞUMU

1. 500 üyes� bulunan bölgelerde Genel Kurulun kararı �le veya Genel Kurulun verd�ğ� yetk� 

çerçeves�nde Genel Yönet�m Kurulunun kararı �le şube ve Bölge Tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

2.      Kurulacak olan şuben�n müteşebb�s heyet� Genel Yönet�m Kurulu tarafından atanır.

3.      Atanacak olan müteşebb�s heyet 6 ay �ç�nde Yasalar ve Ana tüzük hükümler�ne göre 
Kongres�n� yapmak mecbur�yet�nded�r.

MADDE 40 – BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN OLUŞUMU

1.      500 üyes� bulunmayan bölgelerde, örgütlenmey� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n Genel 
Yönet�m Kurulu Bölge Tems�lc�l�kler� açab�l�r.

2.      Genel Yönet�m Tarafından atanan bölge tems�lc�l�kler� Genel Örgütlenme ve Eğ�t�m 
Sekreter�ne bağlı olarak çalışır.

3. Bölge tems�lc�l�kler�n�n üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ed�yorsa 
o bölgedek� �şyerler�n�n Genel Merkez Genel Kurulunda k� tems�l� 18 nc� madden�n 9. 
bend�ne göre bel�rlen�r.

MADDE 41 – ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube Genel Kurulu, şuben�n en yetk�l� karar organıdır.

2. Şuben�n üye sayısı 500 e �se kadar üyelerden

500 -1000 üye �se 100 delegeden

1001 -2000 üye �se 150 delegeden

2001 -3000 üye �se 175 delegeden

3001- 4000 üye �se 200 delegeden

4001 -üye den fazla �se 250delegeden oluşur.

3. Şube Yönet�m ve Denet�m Kurulu üyeler� Şube Genel kurulunun Delegeler�d�r.

4. İşyerler�n�n Genel Kuruldak� tems�l sayısını bel�rlemek �ç�n, öncel�kle şuben�n Genel üye 
sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç k�ş�ye 1 delege çıkacağını bel�rleyen 
anahtar sayı bel�rlen�r. Daha sonra �şyer�n�n üye sayısı,  bel�rlenen anahtar sayıya bölünür.

MADDE 42 – ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1. Şube Genel Kurulu 3 yılda b�r toplanır.

2. Genel Kurula çağrı Şube Yönet�m Kurulu’nca yapılır. Toplantının yer, günü, saat�, 
gündem�, �lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takd�rde �k�nc� toplantının yapılacağı 
saat �le gündem� Şube Yönet�m�nce saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 
gün önceden b�ld�r�l�r.

3. İk� Genel Kurul toplantısı arasındak� döneme a�t faal�yet raporu ve gelecek dönem�n 
tahm�n� bütçes� de toplantı tar�h�nden 15 gün önceden delegelere b�ld�r�l�r.

4. Toplantı esas ve usuller� hakkında Send�ka Merkez Genel Kurulu �ç�n uygulanan esas ve 
usuller uygulanır.

5. Delegeler�n salt çoğunluğu �le toplanır, �lk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz �se 
�k�nc� toplantı katılanlar �le yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az 
olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğu �le alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. 
Oylama şekl�nde Merkez Genel Kurulu’ndak� yöntem uygulanır.

MADDE 43 – ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1.  Şube Yönet�m Kurulu’nun çalışma ve hesap raporları �le Denetleme Kurulu’nun 

raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya 
aklamamak, D�s�pl�n Kurulu’nun raporunu görüşmek,

2.      Şube Yönet�m, Denetleme ve D�s�pl�n Kurullarının as�l ve yedek üyeler�n� seçmek,

3.      Merkez Genel Kurulu’na, Şube adına katılacak delegeler� seçmek.

4.      Şuben�n kapanmasına veya başka b�r şube �le b�rleşmes�ne karar veremez. Borç 
altına sokamaz. Şube �le �lg�l� sorunları, Merkez Genel Kurulu’na �let�lmek üzere d�lek ve 
temenn�de bulunur.

MADDE 44 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Yönet�m Kurulu

1.      Şube Başkanı

2.      Şube Sekreter�

3.      Şube Mal� Sekreter�

4.      Şube Örgütlenme Sekreter�

5.      Şube Eğ�t�m Sekreter�

Şube Yönet�m Kurulu MADDE – 7 da bel�rt�len usullerle seç�l�r.

MADDE 45 – ŞUBE yönet�m kurulunun görev ve yetk�ler�

1.      Genel Tems�lc�ler Kurulu, Merkez Yönet�m Kurulu ve Şube Tems�lc�ler Kurulu 
kararlarını uygular.

2.      Şube ve bağlı �llerdek� send�kal faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

3.      Send�kal faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n gerekl� harcamaları yapar.

4.      Şube Genel Kurulu’nu toplantıya davet eder.

5.      Üyel�k başvurularını �nceler, belgeler� varsa görüş ve düşünceler�yle b�rl�kte beş gün 
�ç�nde Merkez Yönet�m Kurulu’na gönder�r.

6.      Şube Genel Kurulu’na sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7.      Şube Tems�lc�ler Kurulu’nu gerekt�ğ�nde toplantıya çağırır. Şube �le �lg�l� konuları 
görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönet�m Kurulu’na b�ld�r�r.

8.      Şube tems�lc�ler mecl�s�n�, şube delege mecl�s�n�, şube b�r�m kom�teler� mecl�s�n� 
toplantıya çağırmak.

9.      Tems�lc� seç�mler�n�, delege seç�mler�n�, b�r�m kom�tes� seç�mler�n� organ�ze etmek.

10.  Seç�lm�ş b�r�m kom�tes� üyeler�n� atamak.

MADDE 46 – ŞUBE BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube sınırlarındak� �l ve �lçelerde send�kayı tems�l eder,

2.      D�ğer Yönet�m Kurulu üyeler�nce yürütülmekte olan �şler� yakından �zler, �nceler, 
b�lg� alır, uyarır,

3.      Şube Tems�lc�ler Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4.      İlg�l� sekreterle kend� görevler� �le �lg�l� yazışmaları, Şube Sekreter� �le b�rl�kte tüm 
yazışmaları, Mal� sekreter �le b�rl�kte mal� konulardak� yazışma ve �şlemler� �mzalar.

5.      Olağanüstü durumlarda Yönet�m Kurulu Kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 
brüt asgar� ücret kadar harcamada bulunab�l�r. Ancak harcamalarla �lg�l� belgeler� üç gün 

�ç�nde şube yönet�m Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.

6.      Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve Sözlü demeçler vereb�l�r.

7.      Tüzük ve Yönetmel�klerle yetk�lend�r�ld�ğ� konularla �lg�l� olarak Şubeye bağlı organ, 
kurul, kom�syon, tems�lc� ve k�ş�ler� toplantıya çağırab�l�r.

8.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Başkanı; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 47 – ŞUBE  SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevler�n� yer�ne get�r�r ve 
yetk�ler�n� kullanır.

2.      Şube Yönet�m Kurulu’nun toplantılarına �l�şk�n gündem� hazırlar, alınan kararları 
deftere yazdırır.

3.      Yazışma ve �şlemler�n düzgün �şley�ş�n� sağlar.

4.      Şube Genel Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu toplantılarının gündem�n� hazırlayarak 
kurullara sunar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve yetk�ler� 
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 48 – ŞUBE MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şuben�n mal� �şler�n�n düzenl� yürümes�n� sağlar,

2.      Şube hesaplarını �ç ve dış denet�me hazır bulundurur,

3.      Şube kapsamı dah�l�nde send�ka gel�rler�n�n toplanmasını ve Genel Merkezce Banka 
hesabına 7 (yed�) gün �çer�s�nde yatırılmasını sağlar,

4.      Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgeler�n�n her ay Genel 
Merkeze gönder�lmes�n� sağlar,

5.      Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarına karşı sorumlu olan 
Şube Mal� Sekreter�; Tüzük, Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer 
görev ve yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 49– ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1.      Şubeye bağlı Şube Tems�lc�ler Kurulu, ve İşyer� Kurulları �le �şyer� tems�lc�ler�n�n 
send�kal faal�yetler�n� �zler ve bu faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı olur,

2.      Şube üye kayıtları ve üyel�kten ayrılmalarına �l�şk�n �şlemler� gözet�r, şube üye arş�v�n� 
düzenler, üye envanter�n� çıkartır, üyel�ğe kabul ya da üyel�kten ayrılma başvurularını, 
tay�n ve emekl�l�k �şlemler�n� 5 (beş) gün �çer�s�nde Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’na 
gönder�lmes�n� sağlar,

3.      Send�kanın akt�f uğraş alanı dışında kalmış �şyerler�ndek� çalışanların, send�ka 
bünyes�nde örgütlenmes�n� sağlar,

4.      Şube Genel Kurulu’nun zamanında ve gereğ� g�b� yapılması �ç�n Genel Örgütlenme 
Sekreter� �le koord�nel� çalışır. Send�kanın örgütlü olmadığı �şyerler�nde örgütlenmey� 
sağlar.

MADDE 50 –ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube kapsamındak� �şyerler�nde çalışanlar �ç�n Send�ka programına, amaç ve �lkeler�ne 

uygun eğ�t�m programları hazırlayarak Yönet�m Kurulu’nun onayına sunar,

Onaylanan eğ�t�m programlarının uygulanmasını sağlar,

Merkez Yönet�m Kurulu’nca planlanan ve yürütülen eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� olarak Şube 
Yönet�m Kurulu’na rapor hazırlar,

Send�ka Merkez Yönet�m Kurulu’nca yayınlanan, k�tap, broşür ve bülten g�b� eğ�tsel yayın 
araçlarını Şube kapsamındak� tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar,

Merkez ve Şube Yönet�m Kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans g�b� 
toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar,

Çalışmalarından dolayı Genel Merkez Eğ�t�m Sekreterl�ğ�ne ve Şube Yönet�m Kurullarına 
karşı sorumludur. Yönetmel�kler ve anılan Yönet�m Kurulların verd�ğ� d�ğer görev ve 
yetk�ler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

MADDE 51 – ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönet�m Kurulu olağan olarak haftada b�r toplanır. Toplantı ve çalışma yöntem� 
MADDE – 7 da k� usullere göre yapılır.

MADDE 52 – ŞUBE GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube Denet�m Kurulu, Şube Genel Kurulunca MADDE 7 – da k� esaslara göre seç�len 3 as�l 
3 yedek      üyeden oluşur.

MADDE 53 – ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1.      Şube Denet�m Kurulu en geç 3 ayda b�r toplanır.

2.      Her Denet�m sonunda Şube Yönet�m Kuruluna rapor ver�r.

3.      Verd�ğ� Raporların b�r suret�n� de, üyelere �şyer� delegeler�ne, �şyer� b�r�m Kom�teler� 
üyeler�ne sunulmak İşyer� Send�ka tems�lc�ler�ne ulaştırır.

Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

MADDE 54 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

1.      Şube D�s�pl�n Kurulu, Şube Genel Kurulunca Madde – 7 da k� esaslara göre seç�len 3 
as�l 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 55 –ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ, TOPLANMA ESASLARI

1. Send�kanın tüzüğüne, amaç ve �lkeler�ne aykırı hareket ett�ğ� öne sürülen send�ka 
üyeler� hakkında gerekl� soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar 
ver�lmek üzere Şube Tems�lc�ler   Kurulu’na ve b�lg�lend�rmek üzere Merkez D�s�pl�n 
Kurulu’na gönder�r.

2. Toplantılarını Madde – 7 de k� esaslar çerçeves�nde yapar.

YETKİLİ ŞUBE DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 56 –ŞUBE DELEGE MECLİSİ

1. Şube Delege Mecl�s� Şube Genel Kurul Delegeler�nden oluşur.

2. Senede 1 defa Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı üzer�ne toplanır.

3.  Toplantıya Şube Yönet�m Kurulu 1 yıl �ç�nde yaptığı çalışmaları kapsayan b�r rapor 
sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4.  Şuben�n 1 yıl �ç�nde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve 
öner�ler sunulur, uygulanamayan Genel Kurul kararlarının uygulanamama nedenler� 

tartışılır.

5.   Görev�n� aksatan Yönet�c� var �se Genel Delege Mecl�s�n�n 1/5 �n�n yazılı �stem� üzer�ne

Görevden ger� çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6.   Aynı �stem aynı yönet�c� hakkında b�r sonrak� toplantıda tekrar gerçekleş�re, o 
yönet�c� Merkez Genel Kurulunda aday olurken verm�ş olduğu taahhüt gereğ� yönet�c�l�k 
görev�nden �st�fa eder.

MADDE 57 –ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler� ve �şyer� Send�ka tems�lc�ler�nden 
oluşur.

2.      6 ayda b�r Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyerler� Tems�lc�ler Kurullarının ve �şyer� b�r�m kom�teler�n�n, 
send�kanın �dar�, mal� alışmaları �le �lg�l� karara bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her 
İşyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� 
aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar Madde – 7 de k� esaslara 
göre alınır.

MADDE 58 – ŞUBE BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      Şube Yönet�m, Denet�m, D�s�pl�n Kurulu üyeler�, �şyer� Send�ka Tems�lc�ler� ve 
Send�ka Tems�lc�ler�ne yardımcı olmak amacıyla �şyer� b�r�mler�nde oluşturulan B�r�m 
Kom�te üyeler�nden oluşur.

2.      2 yılda 1 Şube Yönet�m Kurulunun çağrısı �le olarak toplanır.

3.      Bu toplantılarda İşyer� Tems�lc�ler Mecl�s�n�n, İşyer� Delege Mecl�s�n�n, �şyer� b�r�m 
kom�teler� mecl�s�n�n şuben�n �dar�, mal� ve örgütlenme çalışmaları �le �lg�l� karara 
bağladıkları görüş ve öner�ler� tartışılır. Her �şyer� kend� tems�lc�ler mecl�s�n�n almış olduğu 
kararları kend� bel�rleyecekler� 1 tems�lc� aracılığıyla bu Mecl�se sunarlar.

4.      Şube Yönet�m Kurulunca uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 de k� 
esaslara göre alınır..

İŞYERİ ZORUNLU ORGANLARI

MADDE 59 – İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ

1.      İşyerler�nde Yasa’nın bel�rled�ğ� sayıda, üyeler tarafından seç�len  Send�ka Yönet�m 
Kurulunca atanan 1 baş tems�lc� ve tems�lc�lerden oluşur.

2.      İşyer� send�ka tems�lc�ler� üye �le Şube Yönet�m Kurulu ve İşveren arasında köprü 
vaz�fes� görür.

3.      Faal�yetler�n� Ana tüzük gereğ� b�r�mlerde oluşturulan b�r�m kom�teler� �le d�yalog 
�çeres�nde yürütür.

MADDE 60 – İŞYERİ DELEGE MECLİSİ

1.      Ana tüzük gereğ� bel�rlenen sayıda ve Ana tüzük de bel�rlenen usullerle �şyer�nde 
üyeler tarafından seç�len delegelerden oluşur.

2.      İşyer� Send�ka Tems�lc�ler� �le üyeler arasında köprü vaz�fes� görür. Üyeler�n çalışma 
koşullarından ve TİS den doğan sorunlarının halled�lmes�nde İşyer� Send�ka Tems�lc�ler�ne 
yardımcı olur.

İŞYERİ YETKİLİ DANIŞMA ORGANLARI

MADDE 61 – İŞYERİ BİRİM KOMİTELERİ MECLİSİ

1.      İşyerler�nde b�r�mler esasına göre oluşturulan, �şyer� send�ka tems�lc�ler�n�n ve �şyer� 
delegeler�n�n Yasa’lardan ve Ana tüzük ’den kaynaklanan send�kal görevler�ne yardımcı 
organlardır.

2.      B�r�m kom�te üyeler�, b�r�mde çalışan üyeler�n 1/5 �nden az olamaz. İşyer�n�n 
özell�ğ�ne ve üyeler�n katılım �steğ�ne bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla 
olab�l�r.

3.      Olağan toplantılarını İşyer� send�ka tems�lc�ler kurulunun çağırısı �le 2 ayda b�r 
yaparlar.

4.      Bu toplantılarda �şyer�ndek� send�kal çalışmalar değerlend�r�l�r. Aksayan çalışmalar 
var �se görüş ve öner�ler sunulur. İşyer� send�ka tems�lc�ler�n�n çalışmaları �le �lg�l� 
değerlend�rmeler yapılır.

5.      Şube tems�lc�ler ve Delegeler Mecl�s�ne sunulmak üzere send�kal çalışmalarla �lg�l� 
görüş ve öner�ler� karar altına alır

6.      Şube Yönet�m Kurulunca �şyer� �le �lg�l� uygulanmasının �stend�ğ� kararlar MADDE – 7 
da k� esaslara göre alınır.

B�r�m kom�tes� üyes� olmayan üyeler�n, tems�lc� ve delege seç�m�nde aday olmaması esas 
alınır Ancak bu üyen�n tems�lc� ve delege adayı olmasının önünde engel teşk�l etmez.

7. BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 62 – OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

1.      Merkez Yönet�m veya Merkez Denetleme Kurulu gerekl� gördüğü hallerde veya 
Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne en geç 60 gün �ç�nde yazılı �stektek� 
konuları öncel�kle görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı �ç�n yapılan �steklerde toplantının yapılma gerekçeler� bel�rt�l�r. 
Genel Kurula çağrı Merkez Yönet�m Kurulu tarafından yapılır.

2.      Olağanüstü Genel Kurul çağrısında bel�rt�len gündem maddeler�nde MYK’ca 
eks�ltme yapılamaz.

3.      Gündem dışı konular görüşülemez. Öner�lerde bulunulamaz. Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında da olağan Genel Kurul Toplantısı hükümler� geçerl�d�r.

MADDE 63 – OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ESASLARI

Şube Yönet�m Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde ya da 
Şube Genel Kurul delegeler�n�n 1/5’�n�n yazılı �steğ� üzer�ne olağanüstü toplanır. Çağrıda 
Genel Merkezdek� yöntem uygulanır.

8. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 64 – SENDİKANIN GELİRLERİ

1.Üyel�k a�datı,

2.Dayanışma a�datı,

3.Onur üyeler�n�n a�datı,

4.Faal�yetlerden sağlayacağı gel�rler,

5.Malvarlığının dev�r, teml�k ve satışından doğan gel�rler,

6.Kanunun olanak verd�ğ� bağışlar ve d�ğer gel�rler.

MADDE 65 – ÜYELİK AİDATI

Üye a�dat tutarı, üyen�n b�r günlük net ücret�d�r. Dayanışma a�datı tutarı üyel�k a�datı 
kadardır.

MADDE 66 – GİDERLER

1. Send�kal faal�yet� yürütmek �ç�n yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen a�datlar,

3. Toplu Sözleşmelerle �lg�l� masraflar,

4. Grev ve Lokavt haller�nde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödent�ler,

5. Basın-Yayın dah�l eğ�t�m masrafları (Gel�rler�n en az %15’� eğ�t�m �ç�n kullanılır),

6. Send�kanın amaç ve ana tüzüğünden doğan d�ğer masraflar,

7. Send�ka amaç ve faal�yetler� dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç 
veremez,

MADDE 67 – TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER DOSYA VE KAYITLAR

1. Üye kayıt f�şler� ve defter� �le çıkış b�ld�r�m�,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tar�h sırası �le yazılmasına mahsus karar 
defterler�

3. Gelen ve g�den evrak �le z�mmet defter�,

4. A�dat, yevm�ye, envanter defter� ve defter-� keb�r defterler� ve bunların tutulduğu 
dosyalar.

MADDE 68 -YÖNETİCİ, UZMAN VE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET, TAZMİNAT, 
YOLLUK VE  HARCIRAHLARININ MİKTARLARININ BELİRLENME ESASLARI

1.Send�ka yönet�c� ve uzmanlarının ücretler�, Genel Merkez Genel Kurulunca bel�rlen�r.

2.Ücretler �şkolunda çalışan en yüksek send�ka üyes�n�n ücret�nden fazla olamaz.

3.Send�ka yönet�c�ler�n�n h�zmet tazm�natları,  kıdem tazm�natı tavan sınırını aşamaz.

9. BÖLÜM

MADDE 69 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Send�kanın fesh� veya b�r başka send�ka �le b�rleşmes� hal�nde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değ�ş�kl�ğ� Send�ka Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le yapılır.

2. Fes�h ve tasf�ye hal�nde karar; Merkez Genel Kurulu’nun üye/delege tam sayısının salt 
çoğunluğunun oyu �le alınır. Bu durumda send�kanın taşınır ve taşınmaz malları Türk�ye 
Devr�mc� İşç� Send�kaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağışlanır.

MADDE 70 – KONFEDERASYONA KATILMA, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE 
OLMA  VE AYRILMA ESASLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.

Genel merkez genel kurullunun üye tam sayısının 2/3 yeterl�l�k oyu �le send�ka 
konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r veya üyel�kten ayrılab�l�r.

İş bu tüzük 9-10 Mart 2013 tar�h�nde yapılan 3.Olağan Genel Kurulda bazı maddeler� 
değ�şt�r�lerek yen�den düzenlenm�ş ve 6356 sayılı Yasa’nın Geç�c� 1. Maddes� gereğ�nce 
Merkez Yönet�m Kurulu kararıyla yen� yasaya uyumlu hale get�r�lm�şt�r.


