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YAZILIM IŞLEM IŞOLERİ SENDİ KASI (YAZ-İŞ)
ANA TÜZÜK
SENDİ KANIN ADI MERKEZİ VE ADRESI

24

MADDE 1Sendikanı n adı "Yazı lı m işlem işçileri Sendikası (YAZ-İŞ) dir.

7-

Sendikanı n Merkezi Mersin'dedir. Bu merkezin ilden ile nakline Sendika Genel Kurulu yetkilidir.
Sendikanı n adresi "4 Cadde Aktaş Apt. A blok 13/A Yenişehir/MERSİ N'dir. İ l içinde adres değişikliğine,

20

ilgili makamlara bilgi verilmek kaydı ile Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.
SENDİ KANIN AMACI

47

MADDE 2-

Sendika çalışma ilişkilerinde üyelerinin ekonomik, sosyal ve hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme

52

amacı nı taşı r. Bu amacı n gerçekleştirilmesinde İ nsan Haklan Evrensel Beyannamesine ve İ LO'nun 87 No'lu
Sendika özgürlüğü ve Sendikal hakları nı n korunması, 98 Nolu Örgütlenme ve Toplu Pazarlı k Hakları nı n
korunması na ilişkin sözleşmeleri ile 6356 Sayı lı Kanuna dayalı, sosyal, ekonomik ve demokratik haklardan

24

kuvvet alı r. Atatürk ilkelerine bağlı kalı r ve tüm çalışmaları nda bu ilkelerden hareket eder.
Sendika; İ nsan hakları na, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi kuralları na, sosyal adalet ve sosyal demokrasi

7-

ilkelerine bağlı olarak, üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme işlevinde
aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesine çalışı r.

20

Çalışmayı toplumun temel değeri haline getirmek, üyelerinin insanlı k onuruna ve sosyal adalete
uygun bir yaşayış düzeyine ulaşmaları nı sağlamak,
üyelerinin yaptı kları işe uygun ve adaletli bir ücret sistemi ve sosyal hakları na kavuşturulmaları nı

47

sağlamak,

Üyelerinin geleceğe güvenle bakmaları nı sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin gelişmesini ve düzenli
şekilde yürütülmesini sağlayı a çabalarda bulunmak,

52

Çalış ma düzeyinde, üyelerinin beden ve ruh sağlığını korumak, gelişmelerini, sağlamak ve işçi hakları
yönünden her türlü istismarı önleyecek önlemleri almak,

24

Toplum yaşamı nı n sosyal adalet ilkelerine göre düzenlenmesini özgürlük ve demokrasi içinde
çalış manı n temel ölçü olarak ele alı nması nı sağlamak,
Toplum içinde kişi olarak üyenin kendisine olan, güven ve gücünü artı rmak.

7-

Milli gelir ve yatı rı m gelişmesine, verimliliğin yükselmesine ve Türk ekonomisinin sosyal adalet
ilkelerine uygun biçimde, hızla kalkı nması na hizmet vermek.
Din, ı rk, cins, mezhep, inanç ve siyasi kanaat farkı gözetmeksizin, emeğin değerine ve toplum

20

yaşamı ndaki etkisine inanan, bir işçi topluluğu meydana getirmek için çaba göstermek,
İ - Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlülüğünün ve bağı msı zlığını n korunması na bütün gücü ile

47

katı lmak, sosyal ve ekonomik sorunları n çözümünde yardı mcı olmak,

SENDİ KANIN YETKİ VE FAALİYETLERİ, ÇALIŞMA KONUIARI VE BIÇIMI

24

52

MADDE 3-

V

52
47
20
7

Yasalardan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;

Toplu iş sözleşmesi akdetmek, toplu iş uyuşmazlığı çı kartmak, toplu iş uyuş mazlı kları nda ilgili
makama, arabulucuya, hakem kurulları na, iş mahkemelerine, uyuşmazlı k mahkemelerine, Anayasa
Mahkemesine ve diğer tüm yargı organları na başvurmak, görüş bildirmek, istemde bulunmak.

24

Greve karar vermek ve idare etmek.

Çalış ma yaşamı ndan, mevzuattan, toplu iş sözleş mesinden geleneklerden doğan konularda üyelerini
temsilen veya yazı lı başvurulan üzerine, taşı ma, yayı n, eser, vekalet veya adi şirket sözleşmeleri ile iş

7-

sözleşmesinden doğan haklar, sigorta ve Sosyal Güvenlik hakları nda üyelerini ve mirasçı ları n temsilen
davaya ve bu münasebetle açı lan davadan ötürü husumete ehil olmak, yargı lama sürecinde üyeliğin
sona ermesi üyenin yazı lı onay vermesi kaydıyla bu yetkiyi etkilemez.

20

Uluslararası işçi kuruluşları na üye olmak, üyelikten ayrı lmak, üyesi bulunduğu uluslararası işçi
kuruluşları na delege, temsilci ve gözlemci göndermek,

Kanun ve Uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek.

47

6356 Sayı lı Kanun gereği işyeri sendika temsilcilerini atamak ve görevden almak,
Faaliyette bulunduğu işkolu ve işyerlerinde çalışan işçileri sendika ilkeleri etrafı nda teşkil andı rmak

52

Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,
İ -• Çalıştı rmayı doğuran hukuki ilişkilerde sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri hakları n kullanması yla
ilgili olarak üyelerine ve mirasçı ları na adli yardı mda bulunmak.
Üyelerinin mesleki bilgilerini artı racak, milli tasarruf ve yatı rı mı n gelişmesine, reel verimliliğin

24

.I-

artması na hizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlemek, sağlı k ve spor tesisleri, kütüphane, bası m
iş leri için gerekli tesisleri kurmak, üyelerinin boş zamanları nı iyi geçirmesi için olanaklar sağlamak,

7-

Bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalı k, ihtiyarlı k, ölüm, sakatlı k, işsizlik gibi
hallerde yardı m ve eğitim amaçlı, sandı klar kurulması na nakit mevcudunun %51nden fazla olmamak
koşulu ile kredi vermek suretiyle yardı mcı olmak,

20

Bağışta bulunmamak kaydıyla üyelerinin kooperatif kurmaları na yardı m etmek ve nakit mevcudunun
%10'ı mu geçmemek kaydıyla kooperatife kredi vermek, Üyeleri için mesleki eğitim, bilgi ve tecrübe

47

kazandı rı cı çalış malarda bulunmak,

Nakit mevcudunun %40'ı ndan fazla olmamak kaydıyla sanayi ve ticaret kuruluşları na yatı rı mlar
yapmak Sendika, faaliyetlerinden yararlandı rmada üyeleri arası nda eşitlik ilkesi ve ayrı mcı lı k

52

yasakları na uyar.

MADDE 4-

24

SENDİ KANIN FAALIYET GÖSTERDIĞI İŞKOLU

Sendika, 6356 Sayı lı Kanuna ekli (1) sayı lı cetvelde belirtilen (10) Numaralı Ticaret, Büro, eğitim ve Güzel

7-

Sanatlar işkolunda ve Türkiye çapı nda faaliyette bulunmak amacı ile kurulur. Buna göre, iş kolları
Yönetmeliğinin (10) sı ra numaralı iş kolunda sayı lan iş ve işyerinde çalışan işçileri örgütler. Bu işyerlerinde

20

yürütülen ası l işe yardı mcı işler ile işin niteliği ve yürütümü bakı mı ndan işyerine bağlı bulunan yerler ile
dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yı kanma, muayene ve bakı m, beMn veya mesleki eğitim yerleri gibi

47

sair eklentiler ve araçlar da ası l işyerine dahildir.
SENDİ KAYA ÜYE OLMA
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MADDE 5-

52
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6356 Sayı lı

7-
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Kanunun 17.-Maddesinde belirtilen niteli
ğe sahip ve 15 ya
üye olabilirler
şı nı bitirmiş iş
çiler sendikaya
Sendikaya üyelik baş
vurusunda bulunulması
ve sendika tüzüğ
ile e-Devlet kapısı
ünde belirlenen yetkili organ ı
üzerinden kazan ı lı r. Üyelik ba
n kabulü
ş vurusu, sendika taraf
reddedilmediğ
ı
ndan
otuz
gün
içinde
i takdirde üyelik talebi kabul edilmiş
sayı lı r.
Haklı
bir neden gösterilmeden üyelik ba
ş
tebliğ
vurusu kabul edilmeyenler, bu karar
ı n kendilerine
inden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin karar
ı
lehine karar vermesi halinde üyelik, red karar
kesindir. Mahkemenin davacı
ı nı n alı ndığı tarihte kazan
ı lm ış sayı lı r.
Üyeler, sendika tüzüğ
ü ile genel kurullarca kabul edilen iç yönetmeliklerde gösterilen hususlara
uygun harekette bulunmay
ı kabul ederler.

20

ÜVELİ KTEN AYR İ LMA
MADDE 6-

7-

24

52

47

Her üye, e-Devlet kapısı
üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir EDevlet kapısı üzerinden yap
ı lan çekilme bildirimi
elektronik ortamda eş zamanl
sendikaya ulaşı r.
ı olarak Bakanlığa
ve
Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra
içinde baş ka
geçerlilik kazan ı
r. Çekilenin bir aylı k süre
bir sendikaya üye olması
sayı lı
halinde yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazan
ı lmış
r. Sendikadan çekilen üye çekilme bildirim tarihinden itibaren aidat
mecburiyetindedir.
ı nı bir ay daha ödemek
C- İş kolunu değiş
tirenin sendika üyeliği kendiliğ
inden sona erer.
ÜYELİĞİ N DEVAMI VE ASK
İ YA ALINMASI HALLER
İ

20

MADDE 7-

24

52

47

Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlı
lı k veya malullük ayl
ığı ya da.
işçilerin sendika üyeli
toptan ödeme alarak iş ten ayr
ği sona erer. Ancak çal
ı lan
ış maya devam edenler ile kurulu
ş ve ş ubelerinin yönetim,
denetleme ve disiplin kurulları
ndaki görevleri sı rası nda yaşlı
lı k veya malull(jk ayl
ödeme alanları n üyeliğ
ığı ya da toptan
i, görevleri süresince
ve yeniden seçildikleri sürece
işçi kuruluş u ve ş
devam eder.
ubelerinin organları
nda görev almak üyeliğ
işçi sendikası
i
sona
erdirmez.
üyesinin bir yılı geçmemek üzere
işsiz kalması üyeliğ
ini etkilemez.
Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah alt
ı na alı nan üyenin üyelik ili
ş kisi bu süre içinde ask
ı da kalı r.
ÜVELIKTEN Çİ KARMA

7-

MADDE 8-

Sendika üyelerinin sendikadan çı karı

24

52

47

20

lma kararı Genel Kurulca verilir. Ç
ı karı lmayı gerektiren haller
ş unlard ı r:
Ana tüzük hükümlerine ve tüzük uyarı
nca haz ı rlanm ış
yönetmelikle re aykı rı hareket etmek.
Grev ve toplu iş sözleş
mesi
hükümlerine,
sendika
faaliyetleriyle
ilgili olarak organlar
ve talimatlara ayk ı rı hareket etmek,
ı nca alı nan karar
Sendikaya kayı t ve kabul ş
artları nı kaybetmek ve bu
şartlara aykı rı
Aylı k üye aidatı
hareket etmek,
m 3 ay özürsüz ödememek (iş sözle
ş mesi devam edipte çal
bu hükme tabi değildirler.) Sendikan
ış mayanlar ile iş
siz kalanlar
ı n parası ve malı nı
zimmetine geçirmek, borçlandı
rmak v
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maddi zarara uğratmak. Sendika üyeli
ğinden çı karı lma karar
ı genel kurulca verilir. Karar, e-Devlet
kapısı üzerinden Bakanl
ığa elektronik ortamda bildirilir ve ç
ıkarı lana yazı ile tebliğ
edilir.
ÜYELİ KTEN ÇIKARILMAYA ITIRAZ

24

MADDE 9-

20

7-

Çı karı lma kararı na kar
şı üye, kararı n tebliğ
otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir.
Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir, inden
üyelik, itibaren
ç
ıkarı lma kararı kesinle
şinceye kadar devam eder.
ÜST KURULUŞLARA ULUSLARARASI I
ŞÇI KURULUŞ
LARINA ÜYE OLMA - ÜYELİ
KTEN AYRILMA
MADDE 10-

24

52

47

Üst kuruluş veya uluslararas
ı işçi kuruluşlarını n üyeli
ğine baş vuru genel kurul karar
kuruluş veya uluslararası iş
ına bağlıdı r. Üst
çi kuruluşlarının üyeliğ
i, Yönetim Kurulu'nun kabulüyle kazanılır.
Aynı zamanda birden fazla üst kurulu
ş
a üye olunamaz. Aksi halde sonraki üyelikler geçersizdir.
Üst kuruluş üyeliğ
inden çekilme genel kurul kararına ba
ğlıdı r. Çekilme, üst kurulu
şa bildirim
tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazan
ır.
YAZ-iş amaçlarını
gerçekleş tirmek üzere uluslararas
ı işçi kuruluşları nı
kuruluş
n kurucusu olabilir, bu
lara serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilir, i
ş birliğ
inde bulunabilir, üye ve temsilci
gönderebilir veya kabul edebilir ve dış
temsilcilik açabilir.
SENDİ KANIN ORGANLARI

7-

MADDE 11-

20

Sendikanı n Zorunlu Organlar
ı
Genel kurulu
Yönetim kurulu

47

Denetleme kurulu

GENEL KURULUN OLUŞUMU

24

MADDE 12-

52

Disiplin kurulu

Genel Kurul, üyelerden oluşur.

MADDE 13-

7-

GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMAN!

24

52

47

20

Olağan genel kurul
dört yı
lda bir Yönetim Kurulunun saptayacağı
merkezindeki toplantı salonunda toplan
yer, gün ve saatte sendika
ılı r.
İ ki genel kurul toplant
ısı arası
ndaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, yeminli mali mü
denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme
ş avir raporu,
ait bütçe teklifi toplantı tarihinden on be
genel kurula katı lacaklara gönderilir.
ş gün önce
Olağ
anüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördü
genel kurul üyelerinin beş te birinin yaz
ğü hâllerde ya da
ılı isteği üzerine altm
ış gün içinde yazılı
istekteki konuISTI
e'
eni
ğir
kör t
ıi.
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7

öncelikle görüşmek üzere toplanı r. Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı

aydan az bir süre kalması halinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar
olağan genel kurul gündemine alı nı r.
Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafı ndan yapı lı r

Yukarı daki hükümlere aykı rı hareket eden kuruluş veya şube yönetim kuruluna; kuruluşun

24

üyelerinden birinin veya durumu tespit eden Bakanlığı n başvurusu üzerine, mahkeme kararı yla işten
el çektirifir. Mahkeme, ayrıca Genel Kurulu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda

toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak üzere

7-

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayı lı Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince bir veya üç kayyı m tayin
eder.

20

GENEL KURULUN TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

47

MADDE 14-

Genel kurulun toplantı yeter sayısı üye tam sayısı nı n salt çoğunluğudur. İ lk toplantı da yeter sayı
sağlanamazsa ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bı rakı lı r. Bu toplantıya katı lanları n sayısı, üye

52

sayı sı nı n üçte birinden az olamaz.

Üyelerin genel kurula katı lmaları ve oy kullanmaları engellenemez.

24

Genel Kurulun karar yeter sayısı toplantıya katı lan üye sayısı nı n salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye
tam sayısı nı n dörtte birinden az olamaz. Tüzük değişikliği, fesih, birleşme, katı lma, üst kuruluşun veya
uluslararası kuruluş un kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara üyelik ile üyelikten
çekilme hallerinde karar yeter sayısı üye tam sayı sı nı n salt çoğunluğudur.

7-

Genel Kurulda vekâleten oy kullanmak geçerlidir, ancak her üye, bir üyeyi geçmemek sureti ile başka
bir üyenin vereceği yazı lı vekâlete istinaden o üyeyi genel kurulda temsil edebilir ve o üyenin yerine

20

oy kullanabilir. Vekâleten oy kullanacak üye yazı lı vekâletini toplantı başlangıç saatinden önce yazı lı
olarak ibraz eder.

47

GENEL KURULDA YAPILACAK SEÇIMLERDE UYULACAK ESASLAR

52

MADDE 15-

Genel kurulda yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruluna üye seçimi ile delege seçimi,
yargı gözetimi altı nda serbest, eşit, gizli oy, açı k sayı m ve döküm esası na ve tüzük hükümlerine göre

24

yapı lı r.

Seçim yapı lacak genel kurul toplantı ları ndan en az on beş gün önce genel kurula katı lacak üye veya
delegeleri belirleyen listeler, toplantı nı n gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde

7-

yapı lacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte yetkili seçim kurulu başkanlığı na
verilir.

Hâkim, seçime katı lacak ve oy kullanacak üye veya delegeleri belirleyen listeleri inceleyerek onaylar

20

ve ilan edilmek üzere bir nüshası nı sendikaya. Sendika onaylı listeyi genel kurul toplantı tarihinden
yedi gün önce kuruluş merkez veya ş ube binası nda asmak suretiyle ilan eder. ilan süresi üç gündür.

24

52

47

ilan süresi içerisinde seçim kurulu başkanlığı na yapı lacak itirazlar, en geç iki gün içinde incelenir ve
kesin olarak karara bağlanı r. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantı ya ilişkin diğer hususlar hakim

tarafı ndan onaylanarak sendikaya gönderilir.
Seçim kurulu başkanlığı, sendikanı n üyesi olmayan kişiler arası ndan bir başkan ve seçimlerde aday
olmayan üyeler arası ndan iki üye belirleyerek seçim sandı k kurulunu oluşturur. Seçim sandı k kurulu

ar-4

52
47
20
7

yedek baş kan ve üyeleri de ayn ı ş
ekilde belirlenir. Seçim sandı k kurulu, seçimlerin yap
ı lması ve
oyları n sayı m ile görevlidir.
Seçimlerde aday olanları n listeleri, baş kanlı

(10)Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafı ndan yoklama yap

20

7-

24

k divan ı nca düzenlenerek ilgili seçim kurulu ba
ş kanlığı na
mühürlenmek üzere verilir.
Listede ad ı
bulunanlar, resmi kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy kullan
ı r. Oy,
sandı k kurulu ba şkan ı tarafı
ndan adayları gösteren ve seçim kurulu ba
ş kanlığı nca mühürlenmiş
listedeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle kullan
ı lı r. Seçilecek organ ı oluşturan üye say
ısı ndan fazla
adayı n işaretlendiği oy pusulaları
ile diğer kâğı tlara yazı lan oylar geçersiz say
ı lı r.
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları, seçim sandı
k kurulu tarafı ndan bir tutanakla tespit edilir ve
bir nüshası seçim yerinde ası
lmak suretiyle duyurulur.
Kullanı lan oylar ve diğer belgeler tutana
ğı n bir nüshası
ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere
yetkili seçim kurulu ba ş kanlığı na verilir. Seçim sonuçlar
ı anı lan baş kanlı k tarafı
ndan derhal ilan edilir
ve sendikaya bildirilir.

52

47

ı lı r. Yeterli çoğunluğun sağlanmas
ı halinde,
genel kurulu sendika genel başkan ı veya görevlendirdi
ği yönetim kurulu üyelerinden birisi açar. Genel
kurulu yönetmek üzere bir baş kan, iki baş
kan vekili ve yeterince sekreter seçilir. Divan seçimi açı k
oyla yapı lı r. Baş kanlı k divanı üyeler aras
ı ndan seçilir.

24

SENDİ KA GENEL KURULUNUN GÖREVLERI
MADDE 16-

7-

Genel kurulun görev ve yetkileri ş unlardı r:
Organları n seçimi

47

20

Tüzük değiş ikliği
C- Yapı lacak ilk genel kurula sunulmas
ı ve geçmiş e etkili olmaması kaydı
yla ilgili makamlar veya
mahkemelerce kanuna aykı rı
görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkı
nda yönetim kuruluna yetki
verilmesi

52

Yönetim kurulu ve denetleme kumlu raporlan ile yeminli mali müş
avir raporları nı n görüş ülmesi
Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun ibrası
Bütçenin kabulü
Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kumlu üyelerine verilecek ücret, tazminat, ödenek ve
yolluklar ile sosyal hakları n belirlenmesi

24

Taşı nmaz satı n alı nması veya mevcut ta
şı nmazIann satı lması
hususunda yönetim kuruluna yetki
verilmesi
İ-

Üst kuruluş kurucusu olma, üst kuruluş

7-

lara üye olma veya üyelikten çekilme
Şube açma, birleş tirme veya kapatma,
bu konuda tüzükte belirlenen esaslar do
ğ rultusunda yönetim
kuruluna yetki verilmesi
K- Birleş me veya katı lma

20

Uluslararası kuruluş un kurucusu olma, uluslararas
ı kuruluş lara üye olma veya üyelikten çekilme
Kuruluş un feshi

N- Disiplin kurulu kararları nı

52

47

n inceleyerek ihraç istemi ile sevk edilen üyeler hakkı nda karar almak
Mevzuat veya tüzükte genel kurulca yapı lması öngörülen di
ğer iş lemleri yerine getirme ve ba ş
ka bir
organa bı rakı lmam ış konuları karara ba
ğlama

24

SENDİ KA YONETİ Cİ LERİ NDE ARANACAK N

İTELİ KLER

52
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MADDE 17
Sendika Yöneticilerinde
Fili ehliyetine sahip olmak

24

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayı lı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş

olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hı rsızlı k, dolandı rı cı lı k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştı rma, edimin ifası na fesat karıştı rma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama ve kaçakçı lı k suçları ndan birinden mahkumiyeti bulunmamak

7-

6356 sayı lı Sendikalar Kanununda sendika yöneticileri için öngörülen nitelikler aranı r.

MADDE 18 —

47

Sendika Yönetim Kurulu Sendikanı n yönetim ve temsil organı dı r.

20

SENDİ KA YÖNETİ M KURULU

Yönetim Kurulu Genel Kurul Üyelerinin, sendika üyeleri arası ndan seçeceği beş ası l ve beş yedek üyeden

52

oluşur.

Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen beş gün içinde, en yaşlı kurul üyesinin

24

baş kanlığı nda toplanarak kendi araları ndan bir Genel Baş kan, bir Genel Sekreter, bir Mali Sekreteri gizli oy,
açı k sayı m ve döküm esası na göre seçer.

7-

SENDİ KA YÖNETIM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİ LERİ
MADDE 19-

baş lı ca görev ve yetkileri şunlardı r:

20

Yönetim Kurulu, sendikanı n Genel Kuruldan sonra en yetkili karar ve icra organı dı r. Yönetim Kurulunun

uygulamak,

52

Tüzüğü uygulamak,

47

Üyeleri adı na toplu iş sözleşmesi yapmak, toplu iş uyuşmazlığı çı karmak, grev kararı almak ve

Kurulları n kararları nı uygulamak,
Genel Kurulu toplantıya çağı rmak,

24

Çalış ma ve mali raporlan, tahmini bütçeyi hazı rlayı p Genel Kurula sunmak,
Bütçe fası lları ve yı llı k bütçeler arası nda aktarma yapmak, Gelir ve Gider hesapları na ilişkin işlemleri
yapmak ve karara bağlamak,

7-

Yurt içinde ve dışı nda resmi ve özel kuruluşları n toplantı ları na katı larak temsilcileri seçmek, yurt
içinde ve dışı nda düzenlenecek etüt ve gezilere katı lacakları saptamak,

20

İ-

Sendika üyeliğine başvuranları n üyeliklerinin kabul veya reddine karar vermek,
Kanun, toplu iş sözleşmesi ve uluslararası anlaşmalar hükümlerine göre toplanan kurullara girecek işçi
üyeleri seçmek ve göndermek,

47

İş anlaşmazlı kları nda ilgili makam, uzlaştı rma, arabulucu ve hakem kurulları na, iş mahkemelerine vs.
Yargı organları na kanun hükümlerine göre başvurarak, görüş bildirmek ve onlarda?). istemde
bulunmak,

24

52

Üyelerini, temsilen çalış ma yaşamı ndan, meslekten, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, biz

akitlerinden, örf ve adetten doğan hakları ile sigorta tjakları ndan işverenle diğer şahıs ve kurulu

52
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görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, akitler yapmak, mahkemelerde dava açmak, bu
nedenle açtığı davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek.

Tüzükte belirlenen sendika amaçları nı gerçekleştirebilmek için gerekli elemanlar ile Sendikada

çalışacakları atamak, görevlerine son vermek, bunları n ücretlerini, çalış ma koşulları m saptamak,
sendika bünyesinde çalışan işçiler için sendika adı na anlaşmalar ve akitler yapmak.

24

Üyelerinin eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalış mak,

Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı yla: evlenme, doğum, hastalı k, ihtiyarlı k, ölüm, işsizlik gibi
hallerde yardı m ve eğitim amacıyla sandı klar kurulması na yardı mcı olmak ve nakit mevcudunun %5

7-

'inden fazla olmamak kaydıyla bu sandı klara kredi vermek,

Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulması na yardı m etmek ve
nakit mevcudunun %10'nundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek

20

Nakit Mevcudunun %40 ı ndan fazla olmamak kaydı yla sı naT iktisat kuruluşlara yatı rı mlar yapmak,
Gerekli taşı nmaz malları n satı n alı nması veya mevcut taşı nmaz malları n satı lması hususunda

47

görevlendirilecekleri saptamak,

Yeni yönetmelik tasarı ları ve mevcut yönetmelik, tüzük tadil tekliflerini hazı rlayı p genel kurula
sunmak,

52

Temsilcilikler kurmak ve bu temsilciliklere bölge temsilcisi ile yeterli eleman atamak,
Sendikada çalıştı rı lacaklar için bütçe dahilinde kadro açmak,

24

Genel Kurul kararları doğrultusunda şube açmak, birleştirmek, kapatmak,
6356 sayı lı yasada öngörülen sayı da işyeri sendika ,temsilcisi atamak veya değiştirmek,
Sendika tüzüğü ve Genel Kurul kararları na uygun komisyonlar kurmak, sendikanı n ilkelerine uygun
olarak, amaçları nı gerçekleştirmek üzere gereken her türlü girişim ve çalış malarda bulunmak,

7-

Grev ve Lokavt süresince, sendika üyelerine yapı lacak yardı mları günün koşulları na göre belirlemek,
Sendikanı n paraları nı n yatı rı lacağı bankayı saptamak,

20

Her nevi taşı nı r mal edinmek ve lüzumunda tasfiye etmek,
SENDIKA YÖNETIM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI

47

MADDE 20 —

Yönetim kurulu en az ayda bir olmak üzere olağan olarak toplanı r. Sendika Genel Başkanı veya yolduğunda

52

kendisine vekalet eden Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapar.
Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısı nı n salt çoğunluğudur. Kararlar, mevcut üyenin salt

24

çoğunluğu ile alı nı r. Oyları n eşitliği halinde toplantı başkanı nı n oyunun katı ldığı taraf çoğunluğu Sağlar. Aksi
kararlaştı rı lmadı kça Yönetim Kurulu oylamalan açı k olarak yapı lı r. Yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir
kaynı n herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrı lması halinde yönetim kurulu yedek üyeleri arası ndan en

7-

çok oy almış bulunanlardan başlanarak oy sayısı na göre yönetim kurulu üyeliğine çağrı yapı lı r ve üye sayısı
tamamlanı r. Yönetim Kurulu üye sayısı bu surette tamamlandı ktan sonra ilk toplantı da üyeler kendi araları nda

20

boşalan yerlere aday olanlar arası ndan görev bölümünün gerektirdiği seçimi yaparlar.
Ayrı lmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısı nı n yarısı ndan aşağı düşülmesi

47

halinde, Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu, tarafı ndan bir ay içinde
toplantıya çağrı lı r. Çağrı nı n süresi içinde yapı lmaması halinde, üyelerden birinin başvurması üzerine iş
davaları na bakmakla görevli mahalli mahkeme üyeler arası ndan seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu

24

52

toplamakla görevlendirir.

cğt
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SENDIKA DENETLEME KURULU
MADDE 21-

Denetleme Kurulu. Genel Kurul tarafı ndan ve tüzüğün 17. maddesinde sayı lan niteliğe sahip üyeler

24

arası ndan gizli oyla seçilen 3 asil üyeden oluşur. Asi üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Denetleme
kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantı da kendi araları ndan bir başkan ve bir raportör seçerler.
Denetleme Kurulu, en az dört ayda bir sendika merkezinde toplanı p sendika çalış maları nı

7-

denetlemekle yükümlüdür. Denetlemenin yapı labilmesi için kurul üyelerinden en az iki denetçinin bir
araya gelmesi şarttı r. Denetleme Kurulu kararları nı oy çokluğuyla alı r. Oylarda eşitlik halinde başkanı n

20

katı ldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayı lı r.

Denetleme Kurulu toplantı ları na yalnız asil üyeler katı lı r. Asil üyelerden bir veya birkaçı nı n kurul

47

üyeliğinden ayrı lması halinde, sendika yönetim kurulu yedek üye seçimindeki en çok oy alandan
başlamak suretiyle sı rayla yedekleri göreve çağı rı r. Denetçiler, denetimlerini sendika merkezinde
yaparlar.

52

Denetleme Kurulu, sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimini yapar, ara raporunu
sendika başkanlığı na verir. Devre sonu raporunu da Genel Kurula sunar. Yönetim Kurulunun

24

faaliyetlerinin Genel Kurul kararları na uygun olarak yapı lı p yapı lmadığı nı denetler.

7-

Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrı lması nı ister.
Sendika tüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerini yapar.
Denetleme Kurulu, yaptığı denetlemeler ve incelemeler sı rası nda tespitlerini Genel Baş kanlığa bir

20

raporla bildirir.

Lüzum gördüğü takdirde yolsuzluk yada usulsüzlük yaptığı iddia edilenleri soruşturma süresince geçici

47

olarak görevden el çektirilmelerini ister.

52

Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun bu isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük
yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararları nda ısrar etmesi halinde, Denetleme Kurulu

24

Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrı lması nı isteyebilir.
Görevden bu yolla el çektirilenlerin Genel Kurulca görevlerine iade veya sendikadan ihraçları na karar
verilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan alı nması gereken

7-

ücret ve sosyal hakları sendikaca ödenir. Sendikadan ihraç kararı verilenler hakkı nda gerekiyorsa yargı
organları na da başvurulur.

20

SENDIKA DISIPLIN KURULU

47

MADDE 22 —

Sendika Disiplin Kurulu, sendika Genel Kurulu tarafı ndan tüzüğün 17. maddesinde sayı lan niteliğe sahip

üyeler arası ndan gizli oyla seçilen üç asil üyeden oluşur. Aynı sayı da yedek, üye de seçilir. Disiplin Kurulu asıl

24

52

üyeleri yapacakları ilk toplantı da kendi araları ndan bir başkan ve bir raportör seçerler

L_
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Disiplin Kurulu asil üyelerinden bir veya birkaynı n kurul üyeliğinden ayrı lması halinde, sendika yönetim
kurulunun yedek üyelerden en çok oy alandan başlamak üzere yedekleri göreve çağı rı r.

Disiplin Kurulu Yönetim Kurulunun kararı üzerine toplanı r. Kurulun toplanabilmesi için en az 2 kurul üyesinin
bir araya gelmesi şarttı r. Disiplin Kurulu kararları nı oy çoğunluğuyla verir. Oylardan eşitlik halinde, başkanı n

24

katı ldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayı lı r. Disiplin Kurulu, ilginin yazı lı savunması nı da aldı ktan sonra, kararı nı,
gereği yapı lmak üzere sendika başkanlığı na sunar.

Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykı rı hareket ettiği ileri sürülen sendika yöneticileri

7-

hakkı nda soruşturma yaparak uyan, kı nama veya geçici olarak işten el çektirme cezaları ndan birini verir ve
sonucunu, gereği yapı lmak üzere sendikaya bildirir. ihracı gerektiren suçlar hakkı nda hazı rladığı rapora

20

görüşlerini ekleyerek genel kurula sunmak üzere sendika baş kanlığı na verir.
SENDIKAN İ N GELİ RLERİ

47

MADDE 23 —

52

Sendikanı n Gelirleri,
Üyelerinden alı nacak üyelik aidatı

6356 sayı lı kanunda belirtilen dayanış ma aidatı,

24

6356 sayı lı kanuna göre yapı lacak faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
Bağış lar

7-

Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satış ları ndan doğan kazançlardan oluşur.
SENDİ KA ÜYE Aİ DATI

20

Sendikaya kayıtlı üyelerin ödeyeceği aylı k üyelik aidatları ile dayanış ma aidatı nı n çalışanı n bir aylı k brüt
ücretinin (%0,3) binde üçüdür. Aidat kesilmesi esas ve usulleri hakkı nda 6356 sayı lı kanun hükümleri

SENDİ KANIN G İ DERLERİ

52

MADDE 25

47

uygulanı r.

Sendika; amaçları ile yasada ve ana tüzükte gösterilen faaliyetleri dışı nda harcama yapamaz ve bağışta

24

bulunamaz, teknik ve mesleki, eğitim tesisleri yaptı rabilir.
Sendika yukarı daki harcamaları n dışı nda ayrıca gelirinin en az % 10 'unu üyelerinin eğitimi ile mesleki bilgi ve

7-

tecrübelerini arttı rmak için kullanabilir.
BÜTÇENİ N DÜZENLENMESİ

20

MADE 26-

Harcamalar sendika Yönetim Kurulunca hazı rlanan Genel Kurulun onayı ile kesinleşen bütçe çerçevesinde, bu

47

tüzüğün ilgili hükümlerine göre yapı lı r.

24

52

Bütçe dört yı llı k devre için ve her yı llığı ayrı ayrı olmak üzere hazı rlanı r. Hesap dönemi takvim yı lı dı r.
Bütçede her türlü harcamalar, ücretler, menkul ve gayrimenkul mal karşılı kları ayrı ayrı gösterilir.
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SENDİ KACA TUTULACAK DEFTER-DOSYA VE KAYITLAR
MADDE 27(1) Kuruluşlar, aşağı da yazı lı defter ve kayıtları tutmak zorundadı r:

24

Üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri

Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu karar defterleri
Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri
Aidat kayıtlan, yevmiye ve envanter defterleri ile defterikebir

7-

Gelirlere ilişkin kayıt ve defterler

(2) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayı lı Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sı nıfı na giren her türlü eşya veya

20

malzeme demirbaş defterine kaydedilir.
MAL Bİ LDİ Rİ Mİ

47

MADDE 28-

52

Sendikanı n ve şubelerin kurucu ve yöneticileri, kendileri, eşleri ve velayetleri altı nda bulunan çocukları na ait
mal bildirimlerini 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayı lı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre vermek zorundadı r.

24

MAL İ KTİSABI

7-

MADDE 29-

Sendika, amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşı nı r ve taşı nmaz mal edinebilir. Ayrı ca sendika merkezi toplantı
salonu bulundurması zorunludur ve mevcut toplantı salonunun dizaynı n usule uygun bir şekilde yapı lı p

20

yapı lmadığı nı n ilgili kurum ve kuruluşlarla itilafı halinde tespiti söz konusu sendikanı n yerleşim merkezindeki

47

iş mahkemesi veya sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir

GÖREVLILERIN ÜCRET- TAZMİ NAT VE SOSYAL HAKLARI

52

MADDE 30-

Sendika Yönetim Kurulu üyeleri ile başkanlı kları ile şubelerinin Yönetim Kurulu üyeleri ve

24

başkanları na verilecek ücretler, ikramiye, sosyal yardı m, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar
Genel Kurul tarafı ndan saptanı r.
Sendika Hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, gündelik ve yollukları n

7-

tavanı da Genel Kural tarafı ndan saptanı r.
Sendikada çalıştı rı lanları n iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenti, yolluk ve
tazminat ile diğer sosyal hakları saptamaya, sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.

20

Yukarı daki fı kralarda belirtilen giderler tahmini bütçede ve Genel Kurulda sunulacak faaliyet
raporunda gösterilir. Toplu iş sözleşmesi hükümleri saklı dı r.

47

Sendika; yönetici ve çalışanları n sosyal güvenlik, sigorta, dinlenme hakları nı garanti eder. Bu hususlar
bir yönetmelikle düzenlenir;

24

52

YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI
MADDE 31—
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Sendika Genel Kurul toplantısı na katı lan ve sendika zorunlu organları nda görevli olan üyelerin yol ve
yatma masrafları ile yollukları bütçede gösterilmek ve Genel Kurulca kararlaştı rı lmak koş uluyla
sendika tarafı ndan ödenir.

24

Sendika Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin toplantı lara katı lmaları dolayısıyla varsa ücret
kayı pları ile yol ve yatma masrafları ile yollukları sendika tarafı ndan ödenir.
YURT DIŞINA GÖNDERME

7-

MADDE 32-

Sendika tarafı ndan görevli olarak yurt dışı na gönderilen yönetici, temsilci, personel ve müşavirlerin yollukları

20

ve yol masrafları sendika tarafı ndan karşılanı r. Yollukları n miktar ve esasları , bütçe çerçevesinde Genel
Kuralca saptanı r.

47

BANKALARDAN PARA ÇEKME
MADDE 33-

52

Sendika tüzel kişiliğinin bankalardan ya da her ne ş ekilde ve her ne nedenle olursa olsun, mevcut parası nı n
çekilmesi sendika Yönetim Kurulunun imza yetkisine sahip iki üyesinin ortak imzalanyla olur,

24

TÜZÜK DEGIŞLICLİĞ I
MADDE 34-

20

KATILMA, Bİ RLEŞME, FESİ H VE TASFİYE

7-

Sendika ana tüzüğünde yapı lacak değiş iklikler, sendika Genel Kuruluna katı lan üye tam sayısı nı n salt
çoğunluğunun oyuyla mümkündür. Tüzükte yapı lan değişiklikler, üyesi bulunduğu konfederasyona bildirihr.

47

MADDE 35-

Sendikanı n katı lma, birleşme veya fesih kararı olağan veya olağanüstü genel kurulda karara bağlan ı r. Karar,
Genel Kurul üye tam sayısı nı n salt çoğunluğunun oyu ile alı nabilir. Sendikanı n feshi halinde 6356 sayı lı yasa

52

uygulanı r.

24

MADDE 36-

24

52

47

20

7-

Bu tüzüğün yürürlüğe giriş tarihinden sonra çı kacak kanun ve tüzüklerin emredici bükümlerine aykı rı tüzük
hükümlerinin yerini çı kan kanunun ve tüzüğün hükümleri alı r.

