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MADDE 1:SENDÝKANIN ADI, MERKEZÝ VE ADRESÝ
a) Sendikanýn Adý : Türkiye Tütün, Müskirat, Gýda ve
Yardýmcý Ýþçileri Sendikasý'dýr.
Sendikanýn Kýsaltýlmýþ Adý : TEKGIDA-ÝÞ'dir.
b) Sendikanýn Merkezi Ýstanbul'dadýr. Genel Merkezinin
ilden il'e nakline Sendika Genel Kurulu karar verir.
c) Sendikanýn adresi Konaklar Mah. Faruk Nafýz Çamlýbel
Sok. No:5 – 4. Levent-Beþiktaþ / ÝSTANBUL'dur. Ýl içinde adres
deðiþikliði ile ilgili iþlemler için yetkili mercilere bilgi verilmek
kaydýyla Sendika Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.
SENDÝKANIN AMACI, ÇALIÞMA BÝÇÝMÝ
MADDE 2: SENDÝKANIN AMACI
Sendika, çalýþma iliþkilerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal
hak ve menfaatlerini koruma ve geliþtirme amacýný taþýr. Bu amacýn
gerçekleþtirilmesi için, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez
bütünlüðünün korunmasý ve Atatürk ilkelerinin yaþatýlmasý
doðrultusunda; demokratik ilkelerden sapmadan;
a) Üyelerinin yaptýklarý iþe uygun ve insanlýk haysiyetine
yaraþýr adil bir ücret saðlamaya çalýþýr,
b) Üyelerinin beden ve ruh saðlýðýný koruyacak ve
geliþmelerini saðlayacak tedbirleri alýr.
c) Üyelerinin geleceðe güvenle bakmalarýný saðlayacak
sosyal güvenlik sistemini geliþtirmeye gayret eder.
ç) Milli geliri arttýrmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil
bir þekilde pay almasýný mümkün kýlmak üzere çaba sarf eder.
d) Dil, ýrk, renk, cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç, din ve
mezhep farký gözetmeksizin çalýþmanýn, toplumun yaþayýþýndaki
rolünü ve deðerinin bilincinde ve bu konudaki haklarýný ve görevlerini
özümsemiþ bir üye topluluðu meydana getirmek için çalýþýr.
e) Sendika, Türk Sendikacýlýk ülküsüne baðlý kalmak kayýt ve
þartý ile üyelerinin Ekmek-Barýþ-Özgürlük, sosyal adalet, sosyal
güvenlik ve insan haklarýyla yukarýda belirtilen gayeler uðruna
yapacaklarý çalýþmalarý benimsemeyi baþlýca prensiplerinden biri
sayar.
f) Yukarýdaki hususlarý gerçekleþtirmek amacýyla iþkolu
içinde Sendikayý geliþtirir.

MADDE 3: SENDÝKANIN ÇALIÞMA ÞEKLÝ
Sendika, amaçlarýný gerçekleþtirmek üzere Anayasa'nýn
koyduðu ilkelere ve ona uygun olarak çýkarýlan yasalara baðlý kalýr.
Amaç uðruna demokratik prensiplerinden sapamaz.
MADDE 4: SENDÝKANIN YETKÝ VE FAALÝYETLERÝ
Mevzuattan doðan hak ve yetkilerini kullanmaktan baþka:
a) Toplu Ýþ Sözleþmesi akdetmek,
b) Toplu Ýþ Uyuþmazlýðý çýkarmak,
c) Toplu Ýþ uyuþmazlýklarýnda ilgili makama, ara bulucuya,
hakem kurullarýna, iþ mahkemelerine ve diðer tüm yargý organlarýna
baþvurmak, mütalaa vermek, talepte bulunmak,
ç) Çalýþma hayatýndan, mevzuattan, toplu iþ sözleþmesinden,
örf ve adetlerden doðan hususlarda temsilen veya yazýlý baþvurularý
üzerine, daðýtým, yayýn veya adi þirket sözleþmeleri ile hizmet
akdinden doðan haklarý ve sigorta haklarýnda üyelerini mirasçýlarýný
temsilen davaya ve bu nedenle açýlan davadan ötürü husumete ehil
olmak,
d) Greve karar vermek ve idare etmek,
e) Uluslararasý iþçi teþekküllerine üye olmak, üyelikten
ayrýlmak, üyesi bulunduðu uluslararasý iþçi teþekküllerine delege,
temsilci ve gözlemci göndermek,
f) Kanun ve uluslararasý anlaþma hükümlerine göre toplanan
kurullara temsilci göndermek,
g)6356 sayýlý Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanunu'nun
27. maddesi gereðince iþyeri sendika temsilcilerini atamak ve
görevden almak,
h) Faaliyette bulunduðu iþkolu ve iþyerlerinde çalýþan iþçileri
sendika ilkeleri etrafýnda teþkilatlandýrmak ve örgütlenme hakkýnýn
geliþmesi için çalýþmalar yapmak, ihtiyaç halinde iþçi yoðun
bölgelerde örgütlenme ve sendika irtibat bürolarý açmak veya açýlmýþ
bürolarý gerektiðinde kapatmak,
i) Tüzel kiþi olarak genel hükümlere göre sahip olduðu
yetkileri kullanmak,
j) Çalýþtýrmayý doðuran hukuki iliþkilerde sosyal güvenlik,
emeklilik ve benzeri haklarýn kullanýlmasýyla ilgili olarak üyelerine ve
mirasçýlarýna adli yardýmda bulunmak,
k) Üyelerinin mesleki bilgilerini arttýracak milli tasarruf ve
yatýrýmýn geliþmesine, reel verimliliðin artmasýna hizmet edecek kurs
ve konferanslar tertiplemek, saðlýk ve spor tesisleri, kütüphane,
iþçilerin boþ vakitlerini iyi geçirmesi için sendika kültür evleri açmak

veya açýlmýþ kültür evlerini gerektiðinde kapatmak,
l) Üyeleri için mesleki eðitim, bilgi ve tecrübe kazandýrýcý
eðitici çalýþmalarda bulunmak,
m) Nakit mevcudunun yüzde kýrkýndan fazla olmamak
kaydýyla sanayi ve ticaret kuruluþlarýna yatýrým yapmak;
n)Toplumsal cinsiyet eþitliði ve çevre duyarlýðýnýn hayata
geçirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak
Sendika faaliyetlerinden yararlandýrmada üyeleri arasýnda
eþitliðe uymak zorundadýr.
MADDE5: SENDÝKANIN FAALÝYET GÖSTERECEÐÝ
ÝÞKOLU
Sendika 6356 Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanunu'nun
4. maddesinin 1 inci bendinde belirtilen ve Kanuna Ek Cetvelde
gösterilen 2 No'lu “Gýda Sanayii” iþkolunda kuruludur. Bu iþkolu ile
iþin niteliði ve yürütümü bakýmýndan iþyerine baðlý bulunan yerlerle,
dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yýkanma, muayene ve bakým,
beden veya mesleki eðitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve
araçlarla asýl iþe yardýmcý iþlerde de Türkiye çapýnda faaliyet gösterir.
SENDÝKAYA ÜYE OLMA, ÜYELÝKTEN ÇIKMA,
ÜYELÝKTEN ÇIKARILMA
MADDE 6:SENDÝKAYA ÜYE OLMA
a) 6356 sayýlý Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi
Kanunu'nun 2. maddesinin 3 ve 4. fýkralarýnda belirtilen niteliði haiz
ve 2 No'lu Gýda Sanayii iþkolunda asýl iþ ve yardýmcý iþlerde çalýþan
15 yaþýný doldurmuþ iþçiler sendikaya üye olabilir.
b)Sendikaya üyelik, Bakanlýkça saðlanacak elektronik
baþvuru sistemine e-Devlet kapýsý üzerinden üyelik baþvurusunda
bulunulmasý üzerine ve Genel Yönetim Kurulu'nun üyeliði e-Devlet
kapýsý üzerinden kabul ettiði tarihte kazanýlýr. Üyelik için yapýlan
baþvuru, en çok otuz gün içinde Sendika Yönetim Kurulu tarafýndan
reddedilmediði takdirde üyelik talebi otuzuncu günün sonunda kabul
edilmiþ sayýlýr.
c)Üyelik baþvurusu e-Devlet kapýsý üzerinden Yönetim
Kurulu tarafýndan reddedilebilir. Ret kararý gerekçeleri ile birlikte eDevlet kapýsýna kaydedilir ve iþçiye yazýlý olarak teblið edilir. Haklý bir
sebep gösterilmeden üyeliði kabul edilmeyen iþçinin ret kararýnýn
kendisine teblið edildiði tarihten itibaren otuz gün içinde görevli
mahkeme nezdinde dava açma hakký vardýr. Mahkemenin bu konuda

vereceði karar kesindir. Mahkemece davacý lehine karar verildiði
takdirde üyelik ret kararýnýn alýndýðý tarihte kazanýlmýþ sayýlýr.
ç)Üyeler, Sendika Tüzüðü ile iç yönetmeliklerde gösterilen
hususlara uygun harekette bulunmayý kabul ederler.
MADDE 7: ÜYELÝK AÝDATI
a) Sendikada kayýtlý üyelerin ödeyeceði aylýk üyelik aidatý
çýplak ücret karþýlýðý 7,5 saattir.
b) Üye aidatlarý miktarýnda deðiþiklik yapma yetkisi Sendika
Genel Kuruluna aittir.
c) Aidat kesilmesi ve tahsiline iliþkin usul ve esaslar 6356
sayýlý Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanunu'nun 18. maddesine
göre belirlenir.
d) 6356 sayýlý Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanunu'nun
39. maddesinin 4. fýkrasý çerçevesinde tahsil edilen dayanýþma aidatý
miktarý, üyelik aidatý (çýplak ücret karþýlýðý 7,5 saat) kadardýr.
MADDE 8: ÜYELÝKTEN ÇEKÝLME
a)Her üye, e-Devlet kapýsý üzerinden çekilme bildiriminde
bulunmak suretiyle sendika üyeliðinden çekilebilir. Çekilme, buna
iliþkin bildirimin elektronik ortamda sendikaya ulaþtýðý tarihten
itibaren bir ay sonra geçerlidir.
b)Çekilme bildiriminde bulunan üye, bildirimin sendikaya
ulaþtýðý tarihten itibaren bir ay daha üyelik aidatý ödemekle
yükümlüdür.
c)Çekilmenin hüküm ve sonuç doðuracaðý 1 aylýk süre
içerisinde, iþçinin üyelik baþvurusunda bulunduðu sonraki sendika
üyeliðinden de çekilerek bir önceki sendikasýna yeniden üye olmasý
halinde, sendika üyeliði kesintisiz bir þekilde devam eder.
MADDE 9:ÜYELÝÐÝN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI
HALLERÝ
a) Konfederasyon, Sendika, ve Þube Yönetimi, Denetleme ve
Disiplin Kurullarýnda görev almalarýndan dolayý iþyerinden ayrýlan
Sendika üyelerinin bu göreve getirildikleri anda Sendikadaki üyelik
sýfatlarý üyelik aidatý ödemek kaydýyla devam eder.
b) Sendikaya üye olma hakkýna sahip olanlardan, bir iþletme
veya kurumun yönetim kurullarýnda veya benzeri kurullarýnda iþçi
temsilcisi sýfatýyla bulunanlarýn sendika üyelik aidatýný ödemesi
halinde üyeliði devam eder.
c) Askerliði meslek edinmemiþ bulunan askeri þahýslarýn bu

kanuna göre sahip bulunduklarý hak ve yükümlülükler silah altýnda
bulunduklarý süre için askýda kalýr.
ç) Sendika üyesi iþçinin bir yýlý geçmemek üzere iþsiz kalmasý
veya sendikanýn kurulu bulunduðu iþkolu içinde kalmak þartý ile baþka
bir iþe geçmesi, aidat yükümlülüðünü yerine getirmek kaydýyla,
sendika üyeliðini etkilemez. Üyelik vasfý devam eder.
d) Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaþlýlýk veya malulluk
aylýðý ya da toptan ödeme alarak iþten ayrýlan iþçilerin çalýþmaya
devam etmeleri halinde üyelikleri devam eder. Sendika ve þubelerin
yönetim, denetleme ve disiplin kurullarýndaki görevleri sýrasýnda
yaþlýlýk veya malulluk aylýðý ya da toptan ödeme alanlarýn üyeliði
görevleri süresince yeniden seçildikleri sürece devam eder.
MADDE 10: ÜYELÝKTEN ÇIKARILMA
Sendika üyelerinin sendikadan çýkarýlma kararý Genel
Kurulca verilir. Üyelikten çýkarýlmada 6356 sayýlý Sendikalar ve Toplu
Ýþ Sözleþmesi Kanunu'nun 19. maddesinin 4. fýkrasýnda belirtilen
esaslar geçerlidir.
Çýkarýlmayý gerektiren haller þunlardýr;
a) Sendika programý ile Ana Tüzük hükümlerine ve Tüzük
uyarýnca hazýrlanmýþ yönetmeliklere uymamak,
b) Grev ve Toplu Ýþ Sözleþmesi hükümlerine, sendika
organlarýnýn yazýlý karar ve talimatlarýna aykýrý hareket etmek,
c) Sendika kabul ve kayýt þartlarýný kaybetmek ve bu þartlara
aykýrý hareket etmek,
d) Aylýk üye aidatýný üç ay özürsüz ödememek ( iþ akdi askýda
olanlar bu hükme tabi deðildir.)
e) Sendikanýn parasýný ve malýný zimmetine geçirmek ve
borçlandýrmak.
MADDE 11: ÜYELÝKTEN ÇIKARILMAYA ÝTÝRAZ
Üyelikten çýkarýlma kararý e- Devlet kapýsý üzerinden
Bakanlýða bildirilir ve iþçiye yazýlý olarak teblið edilir. Üyelikten
çýkarýlma kararýna karþý, çýkarýlma kararýnýn tebliðinden itibaren otuz
gün içinde mahkemeye itiraz edilebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin
kararýný verir. Üyelik, çýkarýlma kararý kesinleþinceye kadar devam
eder.

MADDE 12: ÜST KURULUÞA VE ULUSLARARASI
KURULUÞLARA ÜYELÝK, KURUCU OLMAK, ÝÞBÝRLÝÐÝ,
TEMSÝLCÝ GÖNDERMEK VE KURULUÞTAN ÇEKÝLMEK
A)1- Yurt içinde bir üst kuruluþun üyeliðine baþvuru Genel
Kurul kararýna baðlýdýr. Üye olabilmek için Genel Kurul delege tam
sayýsýnýn salt çoðunluðu þarttýr.
2- Üst kuruluþ üyeliðinden çekilmek için 1. fýkrada belirtilen
usul uygulanýr. Çekilme, üst kuruluþa bildirimden itibaren 1 ay sonra
geçerlidir.
B) 1-Yurt dýþýnda bir uluslararasý kuruluþun kurucusu olmak,
uluslararasý kuruluþlara üye olmak Genel Kurul kararýna baðlýdýr. Üye
olmak için Genel Kurul delege tam sayýsýnýn salt çoðunluðu þarttýr.
Üyelikten çekilme ayný usullere tabidir.
2-Sendikanýn üyesi bulunduðu uluslararasý iþçi teþekküllerine
temsilci gönderme yetkisi ile dýþ temsilcilik açma yetkisi, Genel
Yönetim Kuruluna aittir.
SENDÝKANIN ZORUNLU VE ÝSTÝÞARÝ ORGANLARI
MADDE 13: 1- ZORUNLU ORGANLAR
A) a) Sendika Genel Kurulu,
b) Sendika Yönetim Kurulu,
c) Sendika Denetleme Kurulu,
ç) Sendika Disiplin Kurulu,
B) a) Þube Genel Kurulu,
b) Þube Yönetim Kurulu,
c) Þube Denetleme Kurulu,
ç) Þube Disiplin Kurulu,
2- ÝSTÝÞARI ORGANLAR
a)Sendika Baþkanlar Kurulu
b)Geniþletilmiþ Baþkanlar Kurulu
MADDE 14: SENDÝKA GENEL KURULUNUN OLUÞUMU:
a) Sendika Genel Kurulu, teþekkülün en yüksek ve yetkili
organý olup, þube genel kurullarýndan seçilecek 200 delege ile Sendika
Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil üyelerinden meydana
gelir.
b) Sendika Genel Kurulunu oluþturacak 200 delege þubelerin
genel kurullarýndan seçilir. Genel Kurula katýlacak þube delege sayýsý,
Sendika Olaðan Genel Kurulunun yapýlacaðý tarihi içine alan aydan

önceki iki ay hesap dýþý tutularak, geriye doðru 12 aylýk dönem
içerisinde Sendika Genel Merkezine fiilen aidat ödeyen, Þubeye baðlý
iþyerleri ortalama üye miktarýný (delege sayýsý 200 olduðuna göre)
200'e bölmek suretiyle hesaplanýr. Küsurat büyüklüðüne göre tama
iblað olunur.
MADDE 15: SENDÝKA GENEL KURULUNUN TOPLANMA
ZAMANI VE TOPLANTI ESASLARI
Genel Kurul dört senede bir, sendika merkezinin bulunduðu
yerde, Yönetim Kurulu'nun çaðrýsý ile Yönetim Kurulu'nun tespit
edeceði yer, gün ve saatte toplanýr.
Yönetim Kurulu tarafýndan hazýrlanan Genel Kurul
toplantýsýnýn gündemi, yer, gün ve saati en az on beþ gün önce
Sendikanýn Kurumsal Web Sitesi'nde ilan edilir
Yönetim Kurulu tarafýndan hazýrlanan Genel Kurul toplantý
gündemi, yer gün ve saat, iki genel kurul toplantýsý arasýndaki döneme
ait faaliyet ve hesap raporu, Dýþ Denetim Yeminli Mali Müþavir
Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, gelecek dönem ait bütçe teklifi
toplantý tarihinden onbeþ gün önce Genel Kurula katýlacak delegelere
bildirilir.
Genel Kurul toplantý yeter sayýsý delege tam sayýsýnýn salt
çoðunluðudur. Ýlk toplantýda yeter sayý saðlanamazsa ikinci toplantý
en çok on beþ gün sonraya býrakýlýr. Ancak ikinci toplantýya
katýlanlarýn sayýsý delege tam sayýsýnýn üçte birinden az olamaz.
Seçim yapýlacak genel kurul toplantýlarýndan en az onbeþ gün
önce genel kurula katýlacak delegeleri belirleyen listeler, toplantýnýn
gündemi, yeri, günü, saati ve çoðunluk olmadýðý takdirde yapýlacak
ikinci toplantýya iliþkin hususlarý belirten bir yazý ile birlikte yetkili
seçim kurulu baþkanlýðýna verilir. Seçime katýlacak ve oy kullanacak
delegeleri belirleyen listelerin hakim tarafýndan onaylanmasýný
müteakip, genel kurul toplantý tarihinden yedi gün önce sendika
merkezinde ilan edilir. Ýlan süresi 3 gündür.
Genel Kurulda delege olmayanlar yeter sayýda nazara
alýnmazlar ve oy kullanamazlar.
Genel Kurul toplantýsýnda yalnýz gündemdeki konular
görüþülür. Gündeme madde eklenmesi Genel Kurula katýlan
delegelerin onda birinin yazýlý teklifi ile mümkündür.
Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafýndan yoklama yapýlýr.
Yeterli çoðunluðun mevcudiyeti halinde, Genel Kurul Sendika
Baþkaný veya görevlendirdiði Yönetim Kurulu üyelerinden birisi açar.
Genel Kurulu yönetmek üzere bir baþkan, iki baþkan vekili ve

yeterince katip seçilir. Divan seçimi açýk oyla yapýlýr. Baþkanlýk
Divaný, delegeler arasýndan veya TÜRK-ÝÞ ya da TÜRK-ÝÞ'e üye
teþkilat yöneticileri arasýndan seçilir.
Genel Kurul dýþýndaki organlara seçilenlerin ad ve soyadlarý
ile açýlan ve kapatýlan þubeler ilgili valiliðe bildirilir.
MADDE 16: SENDÝKA GENEL KURUL KARAR YETER
SAYISI
Genel Kurul karar yeter sayýsý toplantýya katýlan delege
sayýsýnýn salt çoðunluðudur. Bu sayý üye veya delege tam sayýsýnýn
dörtte birinden az olamaz.
MADDE 17:SENDÝKA OLAÐANÜSTÜ GENEL KURULU
Sendika Yönetim Kurulu'nun veya Denetleme Kurulu'nun
gerekli gördüðü hallerde veya Genel Kurul üye veya delegelerinin
beþte birinin yazýlý isteði üzerine altmýþ gün içinde olaðanüstü olarak
toplanýr. Bu istemde toplantýnýn ne için yapýlmak istendiði
gerekçeleriyle belirtilir. Olaðanüstü Genel Kurula çaðrý Genel
Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlýr.
Olaðanüstü Genel Kurul toplantýlarýnda gündem dýþý konular
görüþülemez ve teklif edilemez. Olaðan Genel Kurul toplantý tarihine 6
aydan az bir zaman kalmasý halinde olaðanüstü genel kurula
gidilemez.
MADDE 18: SENDÝKA GENEL KURULUNUN GÖREV VE
YETKÝLERÝ
Genel Kurulun baþlýca görev ve yetkileri þunlardýr:
a) Organlarýn seçimi,
b) Tüzük deðiþikliði,
c)Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Yeminli Mali Müþavir
raporlarýnýn görüþülmesi,
ç) Yönetim ve Denetleme Kurulu'nun ibrasý,
d) Yönetim Kurulunca hazýrlanan bütçenin görülüp aynen
veya deðiþtirilerek kabulü,
e) Üst kuruluþlara üye olma veya çekilme,
f) Þube açma, birleþtirme veya kapatma, bu konuda Genel
Yönetim Kurulu'na yetki verme,
g) Ayný iþkolundan olmak þartýyla bir baþka Sendika ile
birleþme veya katýlma,
h) Sendikanýn uluslararasý iþçi kuruluþlarýna üye olmasý veya
üyelikten çekilme,

i) Sendikanýn feshi,
k) Disiplin Kurulu kararlarýnýn incelenerek, ihraç edilecek
üyeler hakkýnda karar verilmesi,
l) Tüzükte yazýlý amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleþtirilmesi
için Yönetim Kuruluna görev verilmesi,
m) Sendika organlarýnda görev alan yöneticilere verilecek
ücretler ile ödenek, yolluk ve tazminatýn tespit edilmesi,
n) Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek,
yolluk ve tazminatlarýn tespit edilmesi,
o) Üst kuruluþ Genel Kuruluna gidecek delegelerin seçilmesi,
ö) Mevzuat veya Tüzük gereðince Genel Kurul tarafýndan
yapýlmasý belirtilen diðer iþlemlerin yerine getirilmesi, baþka bir
organa býrakýlmamýþ konularýn karara baðlanmasý,
p)Sendika adýna gerekli taþýnmaz mallarýn satýn alýnmasý
veya mevcut taþýnmaz mallarýn satýlmasý; banka ve finans
kuruluþlarýndan kredi almak, teminat mektubu almak ve vermek,
ipotek almak ve ipotek vermek , ayni haklar tesisi, her türlü tesis ve
bina inþaatý hususlarýnda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
r) Bölge ve Ýl Temsilcilikleri kurmak, gerektiðinde kapatmak
kurulan Temsilciliklere atamalar yapmak ve sendika irtibat ve
örgütlenme bürolarý açmak veya açýlmýþ bürolarý gerektiðinde
kapatmak ve/veya Yönetim Kuruluna yetki vermek,
s) Delege seçiminde uyulacak esaslarýn, kanuna aykýrý
olmamak üzere düzenlenmesi için Sendika Genel Yönetim Kurulu'na
yetki vermek.
þ)Delege seçimlerinde kadýn üyelerin adil temsilini (pozitif
ayrýmcýlýk yapýlarak) saðlamak yönünde gerekli esaslarý belirlemek ve
uygulamak konusunda Genel Yönetim Kurulu'na yetki vermek.
MADDE 19: SENDÝKA YÖNETÝCÝLERÝNDE ARANACAK
NÝTELÝKLER
6356 sayýlý Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanunu'nun 6.
maddesinde kurucular için belirtilen niteliklere sahip olmak.
MADDE 20:SENDÝKA YÖNETÝM KURULU
Sendika Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafýndan 19.
Maddede belirtilen nitelikte gizli oyla Genel Kurulu oluþturan
delegeler arasýndan seçilerek bir Baþkan, bir Genel Sekreter, bir Mali
Sekreter, bir Teþkilatlanma Sekreteri, bir Eðitim Sekreteri olmak üzere
5 asil üyeden oluþur.
Asil üye adedi kadar da yedek üye seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sebeple boþalmasý
halinde, Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlacak çaðrý üzerine yedek üye
göreve getirilir. Ancak; boþalmalar nedeniyle toplantý nisabýnýn altýna
düþülmesi halinde çaðrý yapýlmasý zorunludur.
MADDE 21: SENDÝKA YÖNETÝM KURULUNUN GÖREV VE
YETKÝLERÝ
Sendika Yönetim Kurulu, Sendikanýn Genel Kurulundan
sonra gelen en yetkili karar ve icra organýdýr.
Sendikayý temsil görevi ve yetkisi Yönetim Kurulu adýna
Baþkan tarafýndan kullanýlýr.
Yönetim Kurulunun baþlýca görev ve yetkileri;
1)Üyeleri adýna Toplu Ýþ Sözleþmesi akdetmek,
2)Toplu Ýþ uyuþmazlýðý çýkarmak,
3)Grev kararý almak, uygulamak ve kaldýrmak,
4)Tüzüðü uygulamak ve gerektiðinde yorumlamak,
5)Kurullarýn kararlarýný uygulamak,
6)Genel Kurullarý toplantýya çaðýrmak ve öngörülen gerekli
iþlemleri yapmak,
7)Tahmini bütçeyi hazýrlayýp, Çalýþma ve Mali raporlarý,
Yeminli Mali Müþavir Raporlarýný, Denetim Kurulu Raporlarýný
Genel Kurula sunmak,
8)Bütçe fasýllarý ve yýllýk bütçeler arasýnda aktarma yapmak,
9)Gelir ve gider hesaplarýna iliþkin iþlemleri yapmak ve
karara baðlamak,
10) Yurt içinde ve dýþýnda sendikanýn üyesi bulunduðu iþçi
kuruluþuna ve diðer resmi ve özel kuruluþlarýn toplantýlarýna temsilci
seçmek, yurt içinde ve dýþýnda tertiplenecek etüt ve gezilere
katýlacaklarý tespit etmek,
11)Sendika üyeliðine baþvuranlarýn üyeliklerinin kabul ve
reddine karar vermek,
12)Yönetim Kurulu üye sayýsýnýn toplantý nisabýnýn altýna
düþmesi veya diðer herhangi bir sebeple infisah etmiþ Þube Yönetim
Kurulu yerine yeni Yönetim Kurulunun seçilebilmesi için gerekli
iþlemleri yapmak, seçime kadar gerekli tedbirleri almak.
13)Kanun, toplu iþ sözleþmesi ve uluslararasý anlaþma
hükümlerine göre toplanan kurullara girecek iþçi üyeleri seçmek ve
göndermek,
14)Ýþ anlaþmazlýklarýnda ilgili makam, merci, uzlaþtýrma,
arabulucu ve hakem kurullarýna, iþ mahkemelerine vs. yargý
mercilerine kanun hükümlerine göre baþvurmak, mütalaa bildirmek ve

onlardan talepte bulunmak,
15)Üyelerini temsilen çalýþma hayatýndan, mevzuattan, toplu
iþ sözleþmesinden, hizmet akitlerinden, örf ve adetten doðan haklarý ile
sigorta haklarýndan iþverenle, diðer þahýs ve kuruluþlarla görüþmelerde
bulunmak, anlaþmalar yapmak, akitler yapmak, mahkemelerde dava
açmak, bu sebeple açtýðý davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak,
ibra etmek.
16)Tüzükte belirlenen sendika amaçlarýný
gerçekleþtirebilmek için gerekli bilim ve teknik bürolarý kurmak ve
bunlar için gerekli elemanlarý bulup, çalýþtýrmak ve atamalarý yapmak,
Genel Yönetim Kurulu üyeliklerine ihtiyaç duyulmasý halinde uzman
kadrolardan yardýmcýlar atamak, Þubelerde çalýþacaklarý atamak ve
atananlarýn ücretlerini, çalýþma þartlarýný tespit etmek, sendika
bünyesinde çalýþan iþçiler için sendika adýna anlaþmalar ve akitler
yapmak,
17) Ýþçilerin mesleki bilgilerini arttýracak, milli tasarruf ve
yatýrýmýn geliþmesine, reel verimliliðin artmasýna hizmet edecek kurs
ve konferanslar tertiplemek; saðlýk ve spor tesisleri, kütüphane,
iþçilerin boþ zamanlarýný iyi ve nezih þekilde geçirmeleri için imkanlar
saðlamak, sendika kültür evleri açmak veya açýlmýþ kültür evlerini
gerektiðinde kapatmak,
18)Üyelerinin mesleki eðitim, bilgi ve tecrübelerini
yükseltmek için çalýþmak,
19) Nakit mevcudunun yüzde 40'ýndan fazla olmamak
kaydýyla sanayi ve ticaret kuruluþlarýna yatýrým yapmak.
20)Genel Kurul kararlarý doðrultusunda gerekli taþýnmaz
mallarýn satýn alýnmasý veya mevcut taþýnmaz mallarýn satýlmasý;
sendikanýn banka ve finans kuruluþlarýndan kredi almasý, teminat
mektubu almasý, sendika adýna ipotek almak ve ipotek vermek, ayni
haklar tesisi, her türlü tesis ve bina inþaatý hususlarýnda gerekli
iþlemleri yapmak ve bu iþlemlerin yapýlmasý hususunda
görevlendirilecekleri tespit etmek
21)Baþkanlar Kurulunu, geniþletilmiþ Baþkanlar Kurulunu
toplantýya çaðýrmak,
22)Tüzük ve Yönetmelik hükümleri gereðince Þube
Olaðanüstü Genel Kurulunun toplanmasýna karar vermek ve Genel
Kurul için gerekli iþlemleri yapmak,
23)Tüzük Tadil tekliflerini hazýrlayýp, Genel Kurula sunmak
ve Sendika bünyesinde uygulanacak Yönetmelikleri yapmak,
24)Bölge ve Ýl Temsilcilikleri kurmak gerektiðinde kapatmak
kurulan temsilciliklere atamalar yapmak ihtiyaç duyulduðunda iþçi

yoðun bölgelerde örgütlenme ve irtibat bürolarý açmak veya açýlmýþ
bürolarý gerektiðinde kapatmak,
25)Þube Disiplin Kurullarýnca verilen kararlarý gerekli
görüldüðü hallerde Sendika Disiplin Kuruluna sevk etmek,
26)Sendika adýna Þubelerde yapýlan sarf ve sair harcamalarý
usul, kanun, tüzük, yönetmelik uyarýnca inceleyip karara baðlamak,
27)Sendika Þubelerinde seçilen yöneticilerden profesyonel
yönetici(çalýþtýðý iþyerinden iþ sözleþmesini askýya alarak ayrýlan ve
ücretini sadece sendikadan alan Þube Yöneticisi) veya ücretli
yönetici(iþyerinde çalýþmaya devam etmekle birlikte ayrýca
sendikadan katsayý esasýyla ücret alan Þube Baþkaný) olarak görev
yapacaklarý belirlemek veya profesyonel ya da ücretli çalýþtýracaðý
yöneticilere kadro vermek veya bu yöneticilerden (eski verilmiþ
profesyonel kadro veya ücretli yöneticilik kadrolarý dahil) verilmiþ
kadrolarý kaldýrmak.
28)Genel Kurul kararlarý doðrultusunda þube açmak,
birleþtirmek, kapatmak ve bu hususlarda tüm iþlemleri yapmak,
29) Þubelerin Yönetim Kurullarýnýn görüþünü alarak, iþyeri
Sendika temsilcilerini atamak veya deðiþtirmek,
30)6356 sayýlý Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi
Kanunu'nun 6. maddesinde sayýlan suçlardan biri ile mahkum olan
Sendika, Sendika Þubesi organlarýnda görevlendirilmiþ kiþilerle ilgili
olarak yetkili mercilerden sendikaya gelecek yazýlý bildirim üzerine
ilgilinin görevine son vermek iþlemi de dahil olmak üzere gereðini
yapmak,
31)Yönetmelikler, plan ve programlar gereði komisyonlar
kurmak, sendikanýn ilkelerine uygun olarak amaçlarýný
gerçekleþtirmek üzere gereken her türlü teþebbüs ve çalýþmalarda
bulunmak,
32)Demirbaþ eþyanýn terkini ve þubelere devri hususlarýný
karara baðlamak,
33)Sendikanýn yönetim kademelerinde idari ve mali
denetimini yapmak,
34)Sendika yöneticilerinin, üyelerinin ve sendikada
çalýþanlarýn yapacaklarý seyahatlere karar vermek, (ancak, olaðanüstü
hallerde seyahatler için bir Yönetim Kurulu Üyesinin imzalayacaðý
görev kaðýdý tanzim edilir ve sonradan kararý saðlanabilir)
35)Grev ve lokavt süresince, sendika üyelerine yapýlacak
yardýmlarý günün koþullarýna göre belirlemek,
36)Tüzüðün ilgili maddelerinde Yönetim Kurulu'nun
görevleri arasýnda belirlenen hususlarý yerine getirmek,

37)Tüzüðün 18. maddesinde sayýlan Genel Kurulun yetki
alanýna giren hususlar dýþýndaki görevleri yerine getirmek ve yetkileri
kullanmak,
38)Sendikanýn paralarýný yatýracaðý bankalarý tespit etmek,
39)Taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn alýnmasýna ve satýlmasý ile
taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn kiraya verilmesine ve kiralanmasýna
karar vermek,
40)Þubelerin sýnýrlarýnýn düzenlenmesine ve Þubeye baðlý
iþyerlerinin belirlenmesine karar vermek,
6356 sayýlý Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanunu'nun
Sendika Genel Kurullarýna verdiði devredilmez yetkilerin haricinde
kalan her türlü hususta karar vermek,
MADDE 22: SENDÝKA YÖNETÝM KURULUNUN ÇALIÞMA
ESASLARI
Yönetim Kurulu on beþ günde bir olmak üzere olaðan olarak
toplanýr. Sendika Baþkaný veya yokluðunda kendisine vekalet edenin
çaðrýsý üzerine olaðanüstü toplantý yapar.
Yönetim Kurulu'nun toplantý sayýsý üye tam sayýsý salt çoðunluðudur.
Kararlar mevcut üyenin salt çoðunluðu ile alýnýr. Oylarýn eþitliði
halinde toplantý Baþkanýn oyunun katýldýðý tarafýn oyuna itibar olunur.
Oylamanýn gizli veya açýk yapýlmasý Yönetim Kurulu'nun
kararýna baðlýdýr.
Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçýnýn herhangi bir
nedenle kurul üyeliðinden ayrýlmasý halinde; Yönetim Kurulu
tarafýndan yapýlacak çaðrý üzerine yedek üye göreve getirilir. Ancak;
boþalmalar nedeniyle toplantý nisabýnýn altýna düþülmesi halinde çaðrý
yapýlmasý zorunludur. Yönetim Kurulu yapacaðý ilk toplantýda üyeler
kendi aralarýnda boþalan yerlere aday olanlar arasýndan görev
bölümünün gerektirdiði seçimi yaparlar.
Ayrýlmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra,
üye tam sayýsýnýn yarýsýndan aþaðý düþmesi halinde, Genel Kurul,
mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafýndan bir
ay içinde toplantýya çaðrýlýr. Çaðrýnýn süresi içinde yapýlmamasý
halinde, üyelerden birinin baþvurmasý üzerine iþ davalarýna bakmakla
görevli mahalli mahkeme, üyeler arasýndan seçeceði üç kiþiyi bir ay
içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
Þube Yönetim Kurulundaki ayrýlmalar halinde yeni yönetim
kurulunun seçilebilmesi için gerekli iþlemler sendika yönetim
kurulunca yapýlýr.
Yönetim kurulu kararlarý, defterine yazýlarak hazýr üyelerce

imzalanýr.
MADDE 23:GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKÝLER
1- SENDÝKA GENEL BAÞKANI' NIN GÖREV VE YETKÝLERÝ
a) Sendika tüzel kiþiliðini yurt içinde ve yurt dýþýnda Baþkan
temsil eder. Yönetim Kurulu ve Baþkanlar Kurulu'na baþkanlýk eder.
Sendika bünyesinde genel hükümler dahilinde kurulacak bütün
komisyonlara baþkanlýk eder. Lüzumu halinde, bu komisyonlarýn
baþkanlýðýný Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine
devredebilir.
b) Baþkan, Sendikadaki bütün bürolarýn amiri olup, Þubeler
dahil her türlü çalýþmalarý denetim ve tetkike yetkilidir.
c) Sendika adýna basýn toplantýsý yapmak ve beyanatta
bulunma yetkisi Baþkana aittir. Yönetim Kurulu kararýna
dayanmaksýzýn yaptýðý basýn toplantýsý ve verdiði beyanattan bizzat
sorumludur.
ç) Genel Sekreter ile birlikte tüm yazýþmalarý, Mali Sekreter
ile birlikte bütün muhasebe ve muamelat evrakýný, Eðitim ve
Teþkilatlanma Sekreteri ile Eðitim teþkilatlanma evrakýný imza eder.
d) Denetleme Kurulu raporunu ilk Yönetim Kurulu
toplantýsýna getirmekle görevlidir.
e) Sendika yayýn organýnýn sahibidir.
II- SENDÝKA GENEL SEKRETERÝNÝN GÖREV VE
YETKÝLERÝ
a) Sendikanýn her türlü yazýþmalarýný yapmak, haber almak,
Sendikanýn ilke ve amaçlarýyla ilgili yayýn, araþtýrma ve istatistikleri
derlemek, yapýlacak toplu iþ sözleþmelerine esas olacak bilgileri
toplamak, hazýrlamak ve yürütmekle görevlidir.
b) Bu konularla ilgili servisler Genel Sekreterliðe baðlýdýr,
c) Kendisine baðlý bürolarýn düzgün olarak çalýþmalarýný
düzenler,
ç) Sendika iç bünyesinde istihdam edilen eleman ile ilgili
Yönetmelik ve toplu iþ sözleþmesinin tatbikatýndan sorumludur.
d) Yönetim Kurulu gündemini hazýrlamak ve kurula
getirmekle görevlidir.
e) Baþkanýn ve Sendika organlarýnýn almýþ olduðu kararý ve
vereceði görevleri yerine getirir.
f) Baþkanýn bulunmadýðý zamanlarda görevlerini aynen
yerine getirir.
III- SENDÝKA GENEL MALÝ SEKRETERÝNÝN GÖREV VE

YETKÝLERÝ
a) Sendikanýn muhasebe iþlerini ilgili yasa, tüzük,
yönetmelik hükümleri gereðince yürütmek, devre bütçelerinin
uygulanmasýný saðlamak,
b) Mali muvazeneyi, tanzim edeceði gelir-gider tablosu ve
mizanlarla her ayýn sonunda Yönetim Kuruluna sunmak,
c) Sendika gelirlerinin toplanmasýný, sarflarýn bütçe
esaslarýna göre yapýlmasýný, muhasebe kayýtlarýnýn gerektiði gibi
yürütülmesini saðlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek,
ç) Vergi ve sigorta primlerinin zamanýnda ödenmesini
saðlamak,
d) Þubelere zamanýnda sarf avanslarýnýn gönderilmesi ve
sarflarýn gözetim ve denetimini yapmak,
e) Sendikanýn taþýnýr ve taþýnmaz mal varlýðý ile ilgili
belgelerin ve demirbaþ kayýtlarýnýn usulüne uygun olarak tutulmasýný
saðlamak,
f) Sendika hesaplarýnýn her an iç ve dýþ denetime hazýr
bulundurulmasýný saðlamak,
g) Yönetim Kurulunun kararý doðrultusunda, sendika
taþýnmaz mal ve araçlarýnýn sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin
zamanýnda yenilenmesini saðlamak,
h) Genel Kurul kararý uyarýnca sarflar ve bütçede fasýllar
arasý aktarmalar konusunda Yönetim Kurulunda karar almak,
tekliflerde bulunmak,
i) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe iþlemlerine iliþkin
belgeleri ve yazýþmalarý Baþkanla birlikte imza etmek, Baþkanýn
yokluðunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan Yönetim Kurulu
Üyesi ile imza iþlerini yürütmek.Lüzumu halinde Baþkanla, yoksa
Sekreterle bunlarýn yokluðunda diðer Yönetim Kurulu üyelerinden
biri ile birlikte çift imza ile para çekmek,
j) Genel Kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri
hazýrlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
k) Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren on gün
içinde Yönetim Kurulunca belirlenecek Bankalara yatýrmak,
l) Sendika kasasýnda 5.000 TL den fazla para
bulundurmamak. (Bu oran her yýl Genel Yönetim Kurulunca ayrýca
belirlenir.)
m) Sendika Yönetim Kurulu üyelerinin
6356 sayýlý
Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanunu'nun 29. maddesinin 4.
bendi uyarýnca düzenleyip, verecekleri mal bildirimine ait Noterden
aldýklarý belgeleri Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sayfasýna

yazmak ve bu belgeleri denetçilere vererek, yönetim kurulu karar
defterini denetçilere imzalatmak,
n) Kanun gereðince Dýþ Denetim ve Denetleme Kurulu
raporlarýný uygun vasýtalarla yayýnlamak,
o) Sendika giderlerinde alýnabilecek tasarruf önlemleri için
Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmak,
ö) 6356 sayýlý Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi
Kanunu'nun 18. maddesi uyarýnca üyelik aidatýnýn kesilmesi için
iþverenlere gönderilecek üye iþçilerin listelerinin zamanýnda
iþverenlere gönderilmesini saðlamak ve iþverenlerce üyelik aidatýnýn
üye ücretlerinden kesilip, zamanýnda sendikaya gönderilmesini temin
için her türlü iþlemi yapmak,
p) Baþkan ve Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine
getirmek,
r) Sendika veznesinden yapýlacak her türlü sarflar,
Genel Yönetim Kurulu karar ve onayý ile yapýlýr.
s) Yeminli Mali Müþavir Raporlarýný Yönetim Kuruluna
sunmak.
IV- SENDÝKA GENEL TEÞKÝLATLANMA SEKRETERÝNÝN
GÖREV VE YETKÝLERÝ
a) Þubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin
gereði gibi yerine getirilmesine yardýmcý olmak,
b) Ýþçilerin üye kayýtlarýný ve üyelikten ayrýlmalarýna iliþkin
e-Devlet iþlemlerini takip etmek, sendikanýn elektronik ve yazýlý belge
ortamýnda üyelik arþivini düzenlemek, bu iþle ilgili görevleri
yönetmek, üye envanterlerini çýkarmak,
c) Þubelerin faaliyet alanlarýnýn düzenlenmesi, yeni þube-ler
açýlmasý ve bazý þubelerin kapatýlmasý konularýnda incelemelerde
bulunmak ve bu konuda yetkili organ kararlarýnýn alýnmasý için
Yönetim Kuruluna rapor hazýrlayarak sunmak,
ç) Þubeler için delege seçimleri ve Þube kongrelerinin
zamanýnda ve gereði gibi yapýlmasýna yardýmcý olmak,
d) Sendikanýn faaliyet sahasý dýþýnda kalmýþ iþyerlerinin
sendika bünyesinde teþkilatlanmasýný saðlamak,
e) Teþkilatlanan iþyerlerindeki iþçilere, teþkilatlanmanýn
faydalarýný anlatan kitap,broþür ve bildiri gibi yayýn organlarýnýn
hazýrlanmasýný ve daðýtýmýný saðlamak veya bizzat toplantýlar
düzenleyerek, teþkilatlanmanýn faydalarýný anlatmak, teþkilatlanma
hususunda alýnan kararlarýn uygulanmasýný saðlamak ve bu konuda
Baþkanla birlikte mesai sarf etmek,
f) Kadýn üyelerinin sendika organlarýnda daha aktif olmasýný

saðlamak amacýyla gerekli altyapý çalýþmalarýnda bulunmak,
g) Üyelerin tüketim bilincinin geliþmesi için her türlü
çalýþmayý yapmak.
h) Bölge ve Ýl Temsilcilikleri kurulmasý ve atama konusunda
veya açýlmýþ Ýl Temsilciliklerinin gerektiðinde kapatýlmasýna Yönetim
Kuruluna öneride bulunmak,
ý) Örgütlenme bürolarý veya irtibat bürolarý kurmak veya
açýlmýþ bürolarýn gerektiðinde kapatmak için Yönetim Kuruluna
öneride bulunmak,
V- SENDÝKA GENEL EÐÝTÝM SEKRETERÝNÝN GÖREV VE
YETKÝLERÝ
a) Eðitim programlarý hazýrlamak ve Yönetim Kurulunun
onayýna sunmak,
b) Yönetim Kurulunca onaylanan programýn uygulanmasýný
saðlamak,
c) Sendikanýn Tüzüðü ve Kanun esaslarýna göre yapabileceði
sosyal faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
karar altýna alýnan faaliyetleri planlamak ve uygulanmasýný saðlamak,
ç) Eðitim ve sosyal faaliyetlerin gerektiði ödeneklerin bütçeye
konulmasý hususunda öneride bulunmak,
d) Eðitim seminerlerinin planlamasýnda ve yürütülmesinde,
her türlü araþtýrmalarýn yapýlarak, istatistiklerin tutulmasýný saðlamak,
sendikanýn çýkaracaðý dergi, broþür, kitap vs. yayýnlar yoluyla
üyelerinin eðitilmesini temin etmek,
e) Kendisine baðlý büro, personel ve uzmanlarýný yönetmek ve
düzenli çalýþmalarýný saðlamak,
f) Baþkan ve Yönetim Kurulunca verilecek diðer görevleri
yürütür ve yetkileri kullanýr.
MADDE 24: SENDÝKA DENETLEME KURULU
a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafýndan ve Tüzüðün 19.
maddesinde sayýlan niteliðe sahip delegeler arasýndan gizli oyla
seçilen üç asil üyeden teþekkül eder. Asil üye sayýsý kadar yedek üye de
seçilir. Denetleme Kurulunun görev süresi dört yýldýr. Denetleme
Kurulu asil üyeleri yapacaklarý ilk toplantýda kendi aralarýnda bir
Baþkan ve bir Raportör seçerler.
Sendika Yönetim Kurullarýnda görev alanlara bunlara üçüncü
derecede dahil (üçüncü dereceye kadar) yakýn akrabalýðý bulunanlar
Sendika Denetleme Kurulunda görev alamazlar.
Denetleme Kurulu on iki ayda bir Sendika Merkezinde
toplanýp, sendika çalýþmalarýný denetlemeye mecburdurlar.

Denetlemenin yapýlabilmesi için kurul üyelerinden en az iki
denetçinin bir araya gelmesi þarttýr. Denetleme Kurulu kararlarýný oy
çokluðu ile alýr. Oylarda eþitlik halinde Baþkanýn katýldýðý taraf
çoðunluðu saðlamýþ sayýlýr.
Denetleme Kurulu toplantýlarýna yalnýz asil üyeler katýlýr.
Asil üyelerden bir veya bir kaçýnýn kurul üyeliðinden ayrýlmasý halinde
görevdeki üye veya üyeler yapýlacak ilk toplantý ve sonrasý için, en çok
oy alandan baþlamak suretiyle sýrayla yedekleri göreve çaðýrýr.
Denetçiler, denetimlerini Sendika Merkezinde yaparlar.
Sendikaya ait evrak veya defterleri Sendika Merkezinden dýþarýya
çýkaramazlar ve suret alamazlar.
b) Denetleme Kurulu Sendika Tüzüðüne uygun olarak idari
ve mali denetimi yapar, ara raporunu sendika Baþkanlýðýna verir, devre
sonu raporunu da Genel Kurula sunar.
Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarýna
uygun olarak yapýlýp yapýlmadýðýný denetler.
Yönetim Kurulunun çaðrýsý üzerine Þubelerde gerekli
denetimi yapar.
Yönetim Kurulundan Genel Kurulun Olaðanüstü toplantýya
çaðrýlmasýný ister.
Sendika Tüzüðünde gösterilen diðer denetleme görevini
yapar.
c) Denetleme Kurulu yaptýðý denetleme ve inceleme
sýrasýnda Sendikanýn mali iþlerinde usulsüzlük ve yolsuzluk gördüðü
takdirde durumu Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna bir raporla birlikte
bildirir. Soruþturmayý derinleþtirmek üzere lüzum gördüðü takdirde
yukarýda belirtilen fiil veya fiilleri iþleyenlerin geçici olarak görevden
el çektirilmelerini ister.
Yönetim Kurulunun Denetleme Kurulunun bu isteðini kabul
etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yaptýðý iddia edilenlere
görevden el çektirmeme kararýnda ýsrar etmesi halinde, Denetleme
Kurulu Disiplin Kurulunu bilgilendirir ve Yönetim Kurulundan Genel
Kurulun olaðanüstü toplantýya çaðrýlmasýný isteyebilir.
Görevden bu yolla el çektirilenlerin Genel Kurulca
görevlerine iade veya Sendikadan ihraçlarýna karar verilir. Görevlerine
iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan
almalarý gereken ücret ve sosyal haklarý sendikaca ödenir.
Sendikadan ihracýna karar verilenler hakkýnda gerekiyorsa
yargý mercilerine de baþ vurulur.

MADDE 25: SENDÝKA DÝSÝPLÝN KURULU
Sendika Disiplin Kurulu, Sendika Genel Kurulu tarafýndan
Tüzüðün 19. maddesinde sayýlan niteliðe sahip delegeler arasýndan
gizli oyla seçilen, üç asil üyeden meydana gelir. Ayný sayýda yedek üye
de seçilir. Disiplin Kurulu asil üyeleri yapacaklarý ilk toplantýda kendi
aralarýnda bir Baþkan ve bir Raportör seçerler.
Sendika Yönetim Kurulunda görev alanlara bunlara üçüncü
derecede dahil (üçüncü dereceye kadar) yakýn akrabalýðý bulunanlar
Sendika Disiplin Kurulunda görev alamazlar.
Disiplin Kurulu asil üyelerinden bir veya bir kaçýnýn kurul
üyeliðinden ayrýlmasý halinde görevdeki üye veya üyeler yapýlacak ilk
toplantý ve sonrasý için, en çok oy alandan baþlamak suretiyle sýrayla
yedekleri göreve çaðýrýr.
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun çaðrýsý ile toplanýr.
Kurulun toplanabilmesi için en az iki kurul üyesinin bir araya gelmesi
þarttýr. Disiplin Kurulu kararlarýný oy çokluðuyla verir. Oylarda eþitlik
halinde Baþkanýn katýldýðý taraf çoðunluðu saðlamýþ sayýlýr. Disiplin
Kurulu, ilgilinin yazýlý savunmasýný da aldýktan sonra, kararýný gereði
yapýlmak üzere Sendika Baþkanlýðýna sunar.
Disiplin Kurulu Sendika Tüzüðüne, amaç ve ilkelerine aykýrý
hareket ettiði ileri sürülen Sendika, Sendika Þubesi Yöneticileri ile
üyeleri hakkýnda soruþturma yaparak bu halleri sabit olanlar hakkýnda
uyarý, kýnama veya geçici olarak iþten el çektirme cezalarýndan birini
verir, yapar ve sonucunu Genel Kurul ve diðer ilgililere bildirir.
Disiplin Kurulu; Þube Disiplin Kurullarý tarafýndan sendika
üyeleri hakkýnda verilen ve ilgililerince itirazen incelenmesi istenilen
Disiplin Kurulu kararlarýný inceler, sonucunu gereðinin yapýlmasý için
ilgili Þube Baþkanlýðýna gönderir.
MADDE 26:BAÞKANLAR KURULU
A) Sendika Baþkanlar Kurulu,
B) Geniþletilmiþ Baþkanlar Kurulu,
A) Sendika Baþkanlar Kurulu:
Sendika Baþkanlar Kurulu Þube Baþkanlarý ile Genel
Yönetim Kurulundan oluþur. Sendika Baþkanlar Kurulu Genel
Yönetim Kurulunun çaðrýsý üzerine toplanýr.
1-Toplu Ýþ Sözleþmelerinin genel politikasý üzerine istiþarede
bulunur,
2- Çalýþma hayatýný ilgilendiren Yasa tasarýsý ve diðer
mevzuat üzerinde istiþarede bulunur,
3- Sendikanýn genel politikasý ve hayatiyeti ile ilgili

konularda istiþarede bulunur.
4- Örgütlenme politikalarý ve sonuçlarý üzerinde istiþarede
bulunur.
5- Eðitim Programlarý üzerinde istiþarede bulunur.
B) Geniþletilmiþ Baþkanlar Kurulu:
Geniþletilmiþ Baþkanlar kurulu, Sendika Genel Yönetim
Kurulu, Þube Baþkan ve Yönetim Kurullarýndan oluþur.
Kurul Sendikanýn veya üyelerinin karþýlaþacaðý olaðan veya
olaðanüstü konularda istiþarede bulunur. Kurul Genel Yönetim
Kurulunca toplantýya çaðrýlýr.
SENDÝKA ÞUBELERÝ
MADDE 27: ÞUBELERÝN KURULUÞ ESASLARI
Þubeler, Genel Kurulun vereceði yetki dahilinde Genel
Yönetim Kurulu kararýyla kurulur, Genel Kurul kararýyla diðeriyle
birleþtirilebilir veya kapatýlabilir
Sendika Genel Kurulunun bu yoldaki kararlarý Yönetim
Kurulu tarafýndan yerine getirilir.
MADDE 28: ÞUBE GENEL KURULUNUN KURULUÞ ÞEKLÝ
Þube Genel Kurulu, þubenin en yüksek ve yetkili organý olup,
þubenin faaliyet sahasý içine giren iþyerlerinde üyelerden, sendika üye
sayýsý ikiyüzelliyi aþtýðý takdirde iþyerlerinde fiilen çalýþmakta olan
üyelerden seçilen delegelerden, Þube Yönetim, Denetleme ve Disiplin
Kurulu asil üyelerinden meydana gelir.
Ancak; kadýn üyelerin adil temsilini (pozitif ayrýmcýlýk
yaparak) saðlamak yönünde gerekli çalýþmalar yapar.
Mevsim ve Kampanya iþçisi olarak çalýþanlarýn delege seçimi
ve doðrudan üye ile yapýldýðý takdirde þube seçimi tarihinden geriye
doðru 1 yýllýk süre içinde en az bir gün fiilen çalýþmýþ olmasý þartý
aranýr.
Þube Genel Kuruluna Ýþtirak Edecek Delege Sayýsý:
250 üyeden 1000 üyeye kadar 100 delege ile,
1001 üyeden 3000 üyeye kadar 125 delege ile,
3001 üzeri üyeye kadar
150 delege ile
bu miktarlara Þube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri
ilave edilir. Þubelerde delege seçimine esas olacak üye miktarý
yapýlacak Olaðan Genel Kurul tarihini içine alan aydan geriye doðru
iki ay hariç tutularak son 12 aylýk dönem içerisinde fiilen aidat ödeyen

ortalama üye sayýsýdýr.
Delege seçimlerine iliþkin usul ve esaslar iþbu Ana Tüzük ve
Ana Tüzüðe baðlý olarak Yönetim Kurulu tarafýndan çýkarýlacak
Yönetmelikle belirlenir.
MADDE 29: ÞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA
ZAMANI VE TOPLANTI ESASLARI
Þube Genel Kurulu azami dört yýlda bir Genel Yönetim
Kurulunun olurunu almak suretiyle ve Genel Merkez Genel
Kurulundan en az 3 ay önce Þubenin faaliyette bulunduðu mahalde
Þube Yönetim Kurulunun tespit edeceði yer, gün ve saatte toplanýr.
Þubeler ilk delege seçimine baþladýðý tarihi izleyen 3 ay içinde Þube
Genel Kurulunu yapmak zorundadýr. Aksi halde Genel Yönetim
Kurulu tarafýndan resen yaptýrýlýr.
Þube yönetim kurulu tarafýndan hazýrlanan genel kurul
toplantýsýnýn gündemi, yer, gün ve saati, en az 15 gün önce sendika
Kurumsal Web Sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Durum
ayrýca mahallin seçim kurulu baþkanlýðýna bildirilir. Þube genel kurulu
baþkanlýk divaný, sendikanýn Genel Merkez yöneticileri, sendikamýzýn
diðer Þube Baþkan ve Yöneticilerinden, delegeler tarafýndan seçilmek
suretiyle oluþur.
Þube Genel Kurullarýnýn toplantý esas ve usulleri ile karar
nisabý hakkýnda Sendika Genel Kurullarý için uygulanan usuller
uygulanýr.
MADDE 30 : ÞUBE OLAÐANÜSTÜ GENEL KURULU
a)Sendika Genel Yönetim Kurulu kararý ile,
b) Þube Yönetim Kurulu, Sendika Denetleme Kurulu teklifi
ve Sendika Genel Yönetim Kurulu onayý, Þube üye veya delege
sayýsýnýn beþte birinin yazýlý isteði ile, (olaðanüstü isteminin
gerekçelerinin sebep ve nedenlerinin belirtilmesi kaydýyla)
c) Þube Olaðanüstü Genel Kurullarý Ana Tüzüðün 17.
maddesindeki esaslara göre toplanýr.
d) Þube Yönetim Kurulu üye sayýsýnýn yedekleri dahil,
toplantý yeter sayýsýnýn altýna düþmesi halinde 17. maddesindeki
esaslar dahilinde toplanýr.
Olaðanüstü Genel Kurulunda gündem dýþý konular
görüþülemez ve teklifte bulunulamaz.

MADDE 31: ÞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERÝ :
Þube Genel Kurulunun baþlýca görev ve yetkileri þunlardýr:
a)Organlarýn seçimi,
b)Yönetim ve Denetleme Kurullarý Raporlarýnýn
görüþülmesi,
c)Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrasý,
ç) Üst Kurulu için delege seçimi,
d)Mevzuat ve tüzükle belirtilen diðer iþlemlerin yerine
getirilmesi,baþka bir organa býrakýlmamýþ konularýn karara
baðlanmasý,
Þube Genel Kurullarýnýn mali ibra yetkisi yoktur.
MADDE 32: ÞUBE YÖNETÝM KURULLARI
Þube Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafýndan gizli oyla
Tüzüðün 19. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, Genel Kurulu
oluþturan üye veya delegeler arasýndan;
a) 1000 iþçiye kadar üyeli Þubelerde
3,
b) 1001'den fazla üyeli Þubelerde
5,
üyeden oluþur. Þube Yöneticileri amatör olarak görev yapar.
Asil üye adedi kadar da yedek üye seçilir. Baþkan, Sekreter, Mali
Sekreter bu rakamlara dahil olup, Genel Kuruldan bu sýfatla seçilirler.
1000'den fazla üyesi olan Þubelerde 1 Teþkilat ve 1 de Eðitim Sekreteri
seçilir.
Þubeyi temsil görevi yetkisi Yönetim Kurulu adýna Baþkan
tarafýndan kullanýlýr.
MADDE 33: ÞUBE YÖNETÝM KURULUNUN GÖREV VE
YETKÝLERÝ
Kanunlarýn, Sendika Tüzüðünün ve Sendika Yönetim
Kurulunun verdiði yetki çerçevesinde Þubenin yönetilmesi Yönetim
Kuruluna aittir.
Þube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Þunlardýr.
a) Avans ve gider hesaplarýna iliþkin iþlemlerin yapýlmasý,
sarf yetkileri dahilinde bulunan harcamalarýn usulüne uygun olarak
yapýlmasýnýn saðlanmasý ve bunlarýn karara baðlanmasý, sarflarla ilgili
kararlarýn onaylý birer örneðinin sarf evraký ile birlikte incelenmek ve
gereði yapýlmak üzere en geç sarfýn yapýldýðý ayý takip eden ayýn
yedinci gününe kadar Genel Merkeze göndermek,
b) Þube Genel Kuruluna sunulacak Çalýþma Raporunu
hazýrlamak ve Genel Kurulu toplantýya çaðýrmak,
c) Þube hudutlarý içinde kalan resmi ve özel kuruluþlara karþý

Þubeyi temsil eden her türlü iþlemleri yapmak,
ç) Þubede istihdam edilecek personel için Genel Merkezden
kadro talebinde bulunmak,
d) Þube sýnýrlarý içinde meydana gelen her türlü sendikal
anlaþmazlýðýn çözümünde gerekli çalýþmayý yapmak,
e) Sendika üyeliði için þubeye baþvuran iþçilerin
üyeliklerinin kabul veya reddi hakkýnda karar verilmesini saðlamak
üzere baþvuru anýnda genel merkezi bilgilendirmek, e-Devlet kapýsý
üzerinden üyelik iþlemlerini yapmasý için aday üyelere yardýmcý
olmak,
f) Ýþyeri temsilcilerinin atanmasý veya deðiþtirilmesi
hususunda Genel Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,
g) Þube sýnýrlarý içinde kalan iþyerleri içinde kalan üyelerin
her türlü baþvurularýný incelemek, iþverenler ve ilgili mercilerle iliþki
kurarak, sonuçlandýrmaya çalýþmak, yerel temaslarýndan
halledemediði konularý Genel Merkeze intikal ettirmek,
h) Þube Genel Kurulunca ve Sendika yetkili organlarýnca
verilecek diðer görevleri yapmak.
MADDE 34: ÞUBE YÖNETÝM KURULUNUN ÇALIÞMA
ESASLARI
Þube Yönetim Kurulu 30 günde bir olaðan olarak toplanýr.
Þube Baþkaný veya yokluðunda kendisine vekalet eden Þube Yönetim
Kurulu üyesinin çaðrýsý üzerine olaðanüstü toplantý yapar.
Þube Yönetim Kurulunun toplantý sayýsý üye tam sayýsýnýn
salt çoðunluðudur. Kararlar mevcut üyenin salt çoðunluðu ile alýnýr.
Oylarýn eþitliði halinde toplantý Baþkanýnýn oyunun katýldýðý tarafýn
oyuna itibar olunur. Oylamanýn gizli veya açýk yapýlmasý Þube
Yönetim Kurulunun kararýna baðlýdýr. Þube Yönetim Kurulu
üyelerinden bir veya bir kaçýnýn her hangi bir nedenle kurul
üyeliðinden ayrýlmalarý halinde Tüzüðün 22. maddesi hükümleri
uygulanýr.
MADDE 35: GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKÝLERÝ:
I - ÞUBE BAÞKANININ GÖREV VE YETKÝLERÝ
Þubeyi Þube Baþkaný temsil eder.
Þube Baþkaný Þube Yönetim Kuruluna ve Þubede kurulacak
komisyonlara baþkanlýk eder. Lüzumu halinde bu komisyonlarýn
baþkanlýðýný Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine

devredebilir.
Þube Baþkaný, Þubedeki bütün bürolarýn amiri olup, her türlü
çalýþmalarý denetlemeye ve tetkike yetkilidir.
Sekreter ile Þube yazýþmalarýný, Mali Sekreter ile muhasebe
ve muamelat evrakýný imza eder. Þube Baþkaný Þube faaliyetlerinin
koordinasyonunu saðlamak üzere her türlü tedbiri alýr.
II-ÞUBE SEKRETERÝNÝN GÖREV VE YETKÝLERÝ
Þube Baþkanýnýn bulunmadýðý zamanlarda baþkanýn görev
yetkilerini kullanýr.
Þube yazýþma ve bilgi akýþýnýn düzenli yürütülmesi, Þube
bürolarýnýn yönetimi Sekretere aittir.
Þube Yönetim Kurulunca ve Þube Baþkaný tarafýndan
verilecek diðer görevleri yerine getirir.
III- ÞUBE MALÝ SEKRETERÝNÝN GÖREV VE YETKÝLERÝ
Þubenin mali konulardaki tüm iþlemlerini kanun ve tüzük
hükümleri ile Sendikanýn yetkili organlarýnýn talimatlarý dahilinde
yürütür.
Þube Yönetim Kurulunca ve Þube Baþkaný tarafýndan
verilecek diðer görevleri yerine getirir.
IV- ÞUBE TEÞKÝLATLANMA SEKRETERÝNÝN GÖREV VE
YETKÝLERÝ:
Þubenin örgütlenme ile ilgili konulardaki tüm iþlemlerini
Kanun ve Ana Tüzük hükümleri çerçevesinde ve yetkili
organlarýn talimatý doðrultusunda yürütür.
Þube Yönetim Kurulu ve Þube Baþkaný tarafýndan verilecek
diðer görevleri yapar.
V- ÞUBE EÐÝTÝM SEKRETERÝNÝN GÖREV VE YETKÝLERÝ:
Þubenin eðitim ile ilgili konulardaki tüm iþlemlerini Kanun
ve Ana Tüzük hükümleri çerçevesinde ve yetkili organlarýn talimatý
doðrultusunda yürütür.
Þube Yönetim Kurulu ve Þube Baþkaný tarafýndan verilecek
diðer görevleri yapar.

MADDE 36: ÞUBE DENETLEME KURULU
Þube Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafýndan Tüzüðün
19. maddesinde sayýlan niteliðe sahip 250'ye kadar üyeli Þubelerde
üyelerden, 250'den yukarý Þubelerde delegeler arasýndan seçilen 3 asil
üyeden oluþur. Asil üye sayýsý kadar da yedek üye seçilir.
Denetleme Kurulu Sendika Denetleme Kurulunun çalýþma
þeklini düzenleyen Tüzüðün 24/a maddesi hükümlerine kýyasen
çalýþýr.
b) Þube Denetleme Kurulu Þube Yönetim Kurulunun
faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarýna uygun olarak yapýlýp
yapýlmadýðýný denetler.
Sendika tüzüðüne uygun olarak gerekli denetimi yapar. Ara
raporunu Þube Baþkanýna verir. Devre sonu raporunu da Þube Genel
Kuruluna sunar. Bu raporlarý ayrýca Sendika Yönetim Kuruluna da
gönderir.
MADDE 37: ÞUBE DÝSÝPLÝN KURULU
Þube Disiplin Kurulu, Þube Genel Kurulu tarafýndan tüzüðün
19. maddesinde sayýlan nitelikleri haiz 250'ye kadar üye 250'den sonra
delegeler arasýndan gizli oyla seçilen 3 asil üyeden meydana gelir. Ayný
sayýda yedek üyede seçilir.
Þube Disiplin Kurulu Sendika Disiplin Kurulunun çalýþmasý
ile ilgili tüzüðün 25.maddesi hükümlerine kýyasen çalýþmalarýný
yürütür.
Þube Disiplin Kurulu, Sendika tüzüðüne, amaç ve ilkelerine
aykýrý hareket ettiði ileri sürülen sendika üyeleri hakkýnda soruþturma
yapar. Bu halleri sabit olanlar hakkýnda uyarý veya kýnama
cezalarýndan birini verir, sonucunu Þube Genel Kuruluna ve diðer
ilgililere bildirir.
Þube Disiplin Kurulu hazýrlayacaðý raporlarý Sendikaya
gönderilmek üzere Þube Baþkanýna sunar.
MADDE 38: ÞUBE FAALÝYETLERÝNDE UYULACAK
ESASLAR
Sendika Þubeleri, Sendikanýn genel ilke ve prensiplerini
zedeleyecek faaliyet ve beyanda bulunamazlar. Yöneticilerin faaliyet
ve beyanlarýnýn kanuni sorumluluðu kendilerine aittir.

MADDE 39: SEÇÝMLERDE UYULACAK ESASLAR
Sendikanýn ve þubelerin zorunlu organlarýna 6356 sayýlý
Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanunu'nu ve yönetim kurulunca
hazýrlanan Yönetmelik esaslarý uyarýnca ve bu maddede belirtilen
esaslar dahilinde serbest, eþit, gizli oy ve açýk sayým ve döküm esasýna
göre delege veya üye seçimi yapýlýr.
Delege seçimlerinin usul ve esaslarý Kanun ve Ana Tüzük
hükümleri çerçevesinde Genel Yönetim Kurulu tarafýndan
yayýmlanacak Yönetmelik ile belirlenir. Genel Kurul dýþýndaki zorunlu
organlara seçilen asýl üye sayýsý kadar yedek üye de seçilir.
MADDE 40: SENDÝKANIN GELÝRLERÝ
a)Üyelerinden alýnacak üyelik aidatý,
b)Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanunu'nun 39. mad.
5. fýkrasýnda belirtilen dayanýþma aidatý.
c)Tüzüðe göre yapýlacak faaliyetler ile eðlence konser gibi
faaliyetlerden elde edilen gelirler
ç)Baðýþlar,
d) Mal varlýðý gelirleri, mal varlýðýnýn deðerlerinin devir,
temlik ve satýþlarýndan doðan kazançlarla, ticari ve sýnai
yatýrýmlarýndan elde ettikleri gelirler
e)Kira gelirleri ve faiz gelirlerinden ibarettir.
MADDE 41: SENDÝKANIN GÝDERLERÝ
Sendika, amaçlarý ve faaliyetleri dýþýnda harcama yapamaz ve
baðýþta bulunamaz.
Sendika, üyeleri ile çalýþtýrdýðý kiþiler dahil hiç kimseye borç
veremez.
Sendika, envanter defterine kaydedilen ve demirbaþ sýnýfýna
giren her türlü eþya ve malzeme hakkýnda gider olarak iþlem
yapýlamaz.
MADDE 42: BÜTÇENÝN DÜZENLENMESÝ
Bütçe, Sendika Yönetim Kurulunca hazýrlanýr. Genel
Kurulun onayýna sunulur ve kesin þeklini alýr. Bütçe, dört yýllýk devre
için her yýllýðý ayrý olmak üzere hazýrlanýr. Hesap dönemi takvim
yýlýdýr.
Bütçede her türlü harcamalar, ücretler, menkul ve gayri
menkul mal karþýlýklarý ayrý ayrý gösterilir.

MADDE 43: SENDÝKACA TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE
KAYITLAR
Sendika, aþaðýda yazýlý defter, dosya ve kayýtlarý tutar ve
fiþleri düzenler:
a) Üye kayýt kabul ve üyelik sona erme belgeleri, e-Devlet
kapýsý üzerinden takip edilen üyelik bilgileri ve elektronik veya yazýlý
belge ortamýnda saklanan arþiv ve yedekleme sistemi,
b) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve
Disiplin Kurulu kararlarýnýn numara ve tarih sýrasýyla yazýlmasýna
mahsus karar defterleri,
c) Gelen ve giden evrakýn tarih ve numara sýrasýyla kayýt
edileceði gelen ve giden evrak kayýt defterleri ile zimmet defteri,
ç) Gelen evrakýn aslý, giden evrakýn suretlerinin saklanacaðý
gelen ve giden evrak dosyalarý,
d) Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,
e) Gelir makbuzlarý ve bunlarýn zimmet kayýt defteri ile gider
evraký ve bunlarýn saklanmasýna mahsus dosyalar,
Yukarýda yazýlý defterler her Olaðan Genel Kurulu izleyen on
beþ gün içinde Notere tasdik ettirilir.
Sendika tutmakla yükümlüðü olduðu defter ve kayýtlar
dýþýnda, yardýmcý defterlerde tutabilir.
Sendika defter ve belgeleri, ilgili bulunduklarý yýlý takiben
takvim yýlýndan baþlayarak on yýl süre ile saklanmak zorundadýr.
MADDE 44: MAL BÝLDÝRÝMÝ
Sendika ve Þubelerinin Baþkanlarý ve Yöneticileri göreve
seçildikten sonra kendileri, eþleri ve velayetleri altýndaki çocuklarý
için 6356 sayýlý Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanunu'nun 29.
maddesinin 4. fýkrasý çerçevesinde mal bildiriminde bulunurlar.
Bildirim belgeleri Sendika veya Sendika Þubesi denetçilerine verilir.
Bu belgeler yönetim kurullarý karar defterinin özel bir sayfasýna
yazýlýr. Bu sayfa denetçiler tarafýndan imza edilir.
Yedek üyeler göreve getirildikleri takdirde yukarýda
belirtilen esaslara göre mal bildiriminde bulunur.
Bu zorunluluða uymayanlarýn Sendika ve Sendika
Þubelerindeki Yöneticilik sýfatlarý bildirim süresinin bitiminden bir ay
geçmekle sona erer.
Mal bildirimde bulunan kiþiler görev süreleri sonunda tekrar
seçilirseler bile, yukarýdaki esaslara göre yeniden bildirimde
bulunmak zorundadýrlar.
Ayný görev süresi içinde mal bildirimleri bir defaya mahsus

olarak verilir ve Yöneticilerin görevinin sona ermesinden itibaren 5 yýl
süre ile Noterde saklanýr.
Mal bildiriminde yazýlý olanlar açýklanamaz; ancak, yargý
mercilerince ve denetleme veya inceleme yetkisine sahip diðer
makam, organ ve mercilerce iade edilmek üzere alýnabilir.
MADDE 45: MAL ÝKTÝSABI
Sendika, amaç ve görevlerinin gerektirdiði taþýnýr ve
taþýnmaz mal iktisap edebilir.
MADDE 46: SENDÝKANIN FAALÝYETLERÝNDE UYMASI
GEREKEN KURALLAR
Sendika 6356 sayýlý Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi
Kanunu ile T.C. Anayasasý'nda yer alan cumhuriyetin niteliklerine ve
demokratik esaslara aykýrý faaliyette bulunamaz. 6356 sayýlý
Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanunu'na aykýrý bir þekilde baðýþ
ve yardým alamaz.
MADDE 47: SENDÝKANIN ÜYE OLDUÐU ÜST
KURULUÞLAR
Sendika; Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu'nun
(TÜRK-ÝÞ) ve Uluslararasý Gýda Federasyonu 'nun (IUF) Avrupa
Gýda, Tarým ve Turizm Ýþçi Sendikalarý Federasyonu'nun
(EFFAT)üyesidir.
MADDE 48: MALÝ DENETÝM
Sendika; Denetleme Kurulunun denetlemelerine ilave olarak
Yeminli Mali Müþavirlikçe de üç ayda bir Mali Denetime tabi tutulur.
Yeminli Mali Müþavirlik, Raporunu Genel Mali Sekreterliðe,
Yönetim Kuruluna sunulmak üzere teslim eder. Bunun dýþýnda
Sendika en geç iki yýlda bir Dýþ Mali Denetim yaptýrýr.
Yönetim Kurulu sunulan raporun gereðini yerine getirir.
Ayrýca Denetim Kurulunun Olaðan Denetiminde incelenmek üzere
Denetim Kuruluna sunar.
Bu raporlar sendika Kurumsal Web Sitesi'nde yayýmlanýr ve
genel kurula sunulur.
Denetlemede, 6356 sayýlý Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi
Kanunu'nun ve bu Kanun'un 29. maddesine göre yayýmlanmýþ
Sendika Ve Konfederasyonlarýn Denetim Esaslarý Ve Tutacaklarý
Defterler Ýle Toplu Ýþ Sözleþmesi Sicili Hakkýnda Yönetmelik
esaslarýna uyulur

MADDE 49: GÖREVLÝLERÝN ÜCRET, TAZMÝNAT VE
SOSYAL HAKLARI
a)Sendika Yönetim Kurulu, Þubelerin Yönetim Kurulu
üyeleri ile baþkanlarýna verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve
tazminatlarý Genel Kurul tarafýndan tespit olunur.
b) Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen
üyelere verilecek ücret, gündelik ve yolluklarýn tavaný da Genel Kurul
tarafýndan tespit olunur.
c)Sendika, Sendika Þubelerinde çalýþtýrýlanlarýn iþ akitlerini
yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminat
ile diðer sosyal haklarýný tespite, Sendika Genel Yönetim Kurulu
yetkilidir. Bu hususlar, tahmini bütçede ve Genel Kurula sunulacak
faaliyet raporunda gösterilir. Toplu Ýþ Sözleþmesi hükümleri saklýdýr.
ç)Sendika, yönetici ve çalýþanlarýnýn sosyal güvenlik, sigorta,
dinlenme haklarýný garanti eder. Bu hususlar bir yönetmelikle
düzenlenir.
d)Sendika organlarýnda görevli profesyonel ve ücretli
yöneticiler (30) günlük ücretli izin hakkýna sahiptir.
e)Sendika, Sendika Þubesi Yöneticileri ile Sendikaca
görevlendirilen üyeler veya çalýþanlarýn görevleri ile ilgili olarak
uðrayacaklarý kazalardan dolayý ölümleri halinde, eþ ve çocuklarýna 12
maaþ tutarýnda, maluliyetleri halinde, maluliyet oranýna göre
yukarýdaki miktarý aþmamak kaydýyla, Sendika Yönetim Kurulu
tarafýndan tayin olunacak miktarda sosyal yardým yapýlýr, ilgililerin
kanunlardan doðan diðer haklarý saklýdýr. Sendika kademelerinde
profesyonel veya ücretli olarak çalýþan yöneticilerin evde veya
hastanede uzun süreli yataklý tedaviyi gerektiren aðýr hastalýk(kanser,
felç, zatürre ve benzeri) ve istirahat hallerinde, tedavi süresince iþbu
maddenin (h) bendinde belirtilen ihbar öneli süreleri kadar bir dönem
için ücretleri tam olarak ödenmeye devam olunur. Ýhbar önellerini aþan
tedavi dönemi için ise %50 oranýnda ücret ödenir. Bu dönem boyunca
SGK'dan geçici iþ göremezlik ödeneði alýnmasý halinde ise tahsil
edilen meblað ödemenin yapýldýðý tarihten itibaren 1 hafta içinde
sendika muhasebesine ödenir. Ücretin yüzde 50'sinin ödendiði
döneme ait iadede geri ödeme iþlemi buna göre yapýlýr.
f) Sendika Genel Kurulu ve Þube Genel Kurulunca seçilen
Sendikanýn profesyonel yöneticilerinden seçime girmeyenlere,
çekilenler, yeniden seçilmeyenlere, istifa edenlere, profesyonel veya
ücretli yöneticiliði Genel Yönetim Kurulu tarafýndan kaldýrýlanlara,
vefatý halinde yasal mirasçýlarýna, yöneticilikte geçen her hizmet yýlý
için son Genel Kurulca belirlenen ücretleri ile tüzükten doðan para ve

para ile ölçülmesi mümkün sosyal ödentilerinin 30 günlük brüt
tutarýnýn yönetici hizmet ödeneði olarak ödenir. Yýldan az çalýþmalar
kýstelyevm hesabýna göre hesaplanýr. Ancak 25 Þubat 2007 tarihinde
yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul öncesi yürürlükte olan Ana Tüzükle
kabul edilmiþ bulunan ve bu Genel Kurul öncesi ve bu tarihte görevde
olan Yöneticileri kapsayan 01 Nisan 2007 tarihinden sonra seçilmiþ
Sendika Yöneticiliði görevleri devam edenlerin ilgili Ana Tüzük
hükmünden doðan haklarý müktesep hak olarak korunur.
Sendikadaki yöneticilik görevi devam ederken vefat eden
yönetici, evvelki çalýþtýðý iþyerindeki kýdem tazminatýný almamýþsa, bu
kýdem tazminatý mirasçýlarýna Sendikaca ödenir. Ancak, müteveffanýn
mirasçýlarý Sendikaya bir ahzu kabze yetkili vekaletname vermek ve
iþyerinden alamadýðý bu tazminatý Sendikaya temlik etmek
mecburiyetindedir.
g) Sendika ve Sendika Þubelerinde personel, uzman ve
müþavir olarak çalýþtýrýlan kimselerin kýdem tazminatlarý, Kanun
hükümleri esaslarý dahilinde beher hizmet yýlý için 45 gün üzerinden
sendikaca ödenir.
h)Sendika kademelerinde görevli personelin iþ akitleri
feshedilme ve yöneticilerin de seçilememesi veya profesyonel veya
ücretli yönetici kadrosunun kaldýrýlmasý halinde aþaðýdaki ihbar
önellerine Sendikaca uyulur:
Kýdemi 3 yýla kadar olanlara
8 hafta,
Kýdemi 10 yýla kadar olanlara (10 yýl dahil) 11 hafta,
Kýdemi 10 yýldan yukarý olan için
14 hafta
i)Halen Sendika Genel Merkezi ve Þubelerinde profesyonel
görevde bulunan Yöneticilerin hizmet ödenekleri bir Olaðan Genel
Kurul içindeki çalýþma süresine göre hesaplanarak, her dönem
müstakil olarak ödenir ve o döneme iliþkin hesaplar nihai olarak
kapatýlýr.
MADDE 50: BÝRLEÞMEYECEK GÖREVLER
Sendika ve Sendika Þubesi Yöneticileri (Genel Kurul hariç,
zorunlu organlarda görev alanlar) sendika bünyesi içinde baþka bir
göreve seçilemez. Aksi halde, Sendikadaki görevlerinden birini tercih
eder, bu tercihini bir ay içinde kullanmamasý halinde, son seçildiði
görevi kendiliðinden düþer.
MADDE 51: YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI:
a)Sendika Genel Kurul toplantýsýna katýlan ve sendika
zorunlu organlarýnda görevli olan üye veya delegelerin yol masraflarý
ve varsa kayýp yevmiyeleri ile yolluklarý sendika tarafýndan ödenir.

b)Sendika denetleme, disiplin kurullarý üyelerinin
toplantýlarýna katýlmalarý dolayýsýyla varsa ücret kayýplarý ile yolluklarý
sendikaca ödenir.
c)Sendika Þubelerinin denetleme, disiplin kurullarý
üyelerinin toplantýlara katýlmalarý dolayýsýyla varsa ücret kayýplarý ile
yolluklarý sendika þubesince ödenir.
MADDE 52: YURT DIÞINA GÖNDERÝLME
Sendika tarafýndan yurt dýþýna gönderilen yönetici, müþavir
ve temsilcilerin varsa kayýp ücretleri ile yolluklarý ve harcýrahlarý
sendika tarafýndan ödenir.
Bu ücret ve yolluklarýn miktar ve esaslarý, Genel Kurul
tarafýndan tespit edilir.
MADDE 53: TÜZÜK DEÐÝÞÝKLÝÐÝ
Sendika Ana Tüzüðü'nde yapýlacak deðiþiklikler Sendika
Genel Kurulunun üye sayýsýnýn üçte ikisinden az olamaz. Ancak,
kanunla zorunlu kýlýnan hallerde ve yetkili merciin talebi üzerine
yapýlacak tüzük deðiþikliklerinde yukarýdaki nisap aranmaz ve oy
çokluðu ile karar verilir.
MADDE 54: FESÝH VE TASFÝYE
Sendikanýn fesih kararýný olaðan ve olaðanüstü Genel Kurul
alabilir. Fesih kararý, Genel Kurul üye tam sayýsýnýn 2/3'ünün oyu ile
alýnabilir. Sendikanýn feshi halinde mameleki üyesi bulunduðu üst
kuruluþa devredilir.
MADDE 55: KANUNA UYMA
Bu tüzükte, mevcut kanunlara ve çýkacak kanunlara aykýrý
olan maddeler hükümsüz sayýlýr. Yerine kanun hükmü geçerlidir. Ýlk
Olaðan Genel Kurulda hükümsüz olan madde, kanuna uygun halde
düzenlenir.
MADDE 56: YÜRÜRLÜK
TEKGIDA-ÝÞ, Türkiye Tütün, Müskirat, Gýda ve Yardýmcý
Ýþçileri Sendikasý'na ait iþbu Ana Tüzük, 19 Ocak 2014 tarihinde
yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul'da kabul edilerek yürürlüðe girmiþtir.
GEÇÝCÝ MADDE:1
Ýþ bu Tüzüðün deðiþtirilen maddeleri dýþýndaki maddeler
aynen ve eski halleriyle yürürlüktedir.

KURUCU HEYET
ADI SOYADI

Seyfi DEMÝRSOY
Ýbrahim DENÝZCÝER
Halil TUNÇ
Nazmi CEYLANDAÐ
Bülent ÖZTUÐ
Melih DÖLEN
Orhan SORGUÇ
Rahmi ÞAHÝN
Zeki GEDÝK
Murat PARLAKGÜN
Cavit YALÇIN
Reþat UÇAK
Muzaffer DAYSAL
Derviþe KOÇOÐLU
Þadan BODUROÐLU
Hamdi GÜN
Yusuf EYÜPOÐLU
Mehmet AKAR
Ömer GÜLEÇ
Rýza ÖZMEN
Edip YILMAZ
Ragýp HUNDU
Satý KARAKAYA
Nihat SÖLENBAZ
Ýrfan GÖKALP
Halit AKDAÐ
Ahmet ÖZYURT
Necip DAMLAPINAR
Kemal ÞENYONTAR
Ýsmet BÝLGÝNER
Cevdet AYERÝ
Hüseyin KARACA
Ergun KABOÐLU
Necati HEPÇORMAN
Mustafa ERTEKÝN
Ahmet KARADEMÝR
Mithat KEÇECÝ
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Ahmet
Ýstanbul
Haþim
Hacýbektaþ
Mehmet Samsun
Raþit
Ýstanbul
Server
Ýstanbul
M. Sýtký Ýzmir
Hüseyin Fatsa
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Hüseyin Filipe
Mustafa Davutköy
Hasan
Rize
E. Cevat Ýstanbul
Ahmet
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Abdullah Trabzon
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Adem
Pravgin
Mustafa Hendek
Hasan
Ýzmir
Osman Afyon
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Mehmet Ýzmir
Mehmet Ýstanbul
Hüseyin Akseki
Hüseyin Mesudiye
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Ýsmail
Ýstanbul
Ali
Ýzmir
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Hikmet Ýstanbul
Mehmet Ýstanbul
Mustafa Ýzmir
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Ahmet
Ýzmir
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1927
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Mustafa ONAY
Hüsnü GÝRAY
Abdulkadir AZAZ
Hasan KORE
Mustafa ÇATALTAÞ
Arif VARIÞ
Nazým KANTARELLÝ
Tayyar ÜNSALAN

Mehmet Sakarya
Hasan Ýzmir
Ahmet Gaziantep
Hüsnü Bulgaristan
Mehmet Yugoslavya
Hurþit Bafra
Nuri
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Mehmet Edirne
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