TÜRKĠYE SĠVĠL HAVACILIK SENDĠKASI (HAVA-Ġġ) ANA TÜZÜĞÜ
MADDE 1 - SENDĠKANIN ADI, MERKEZĠ ADRESĠ:
a)Sendikanın adı TÜRKĠYE SĠVĠL HAVACILIK SENDĠKASI’dır. Sendikanın kısaltılmıĢ
adı HAVA-Ġġ’tir.
b)Sendikanın merkezi ĠSTANBUL’dadır. Bu merkezin ilden ile nakline Sendika Genel
Kurulu yetkilidir.
c)Sendikanın adresi, BAKIRKÖY, ĠNCĠRLĠ CADDESĠ VOLKAN APT. 68/1’dir. Ġl
içerisinde adres değiĢikliğine, ilgili mercilere bilgi verilmek kaydı ile Sendika Yönetim
Kurulu yetkilidir.
SENDĠKANIN AMACI, ÇALIġMA BĠÇĠMĠ
MADDE 2 - SENDĠKANIN AMACI:
Sendika, çalıĢma iliĢkilerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve
geliĢtirme amacı taĢır. Bu amacın gerçekleĢtirilmesi için; Devletin ülkesi ve milleti ile
bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkelerinin yaĢatılması doğrultusunda;
demokratik ilkelerden sapmadan;
a)Üyelerinin yaptıkları iĢe uygun ve insanlık haysiyetine yaraĢır adil bir ücret sağlamaya
çalıĢır.
b)Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve geliĢmelerini sağlayacak tedbirleri alır.
c)Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sistemini geliĢtirmeye
gayret eder.
ç)Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir Ģekilde pay almasını mümkün
kılmak üzere çaba sarf eder.
d)Dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi düĢünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı
gözetmeksizin çalıĢmanın toplumun yaĢayıĢındaki rolünü ve değerini müdrik ve bu konudaki
haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalıĢır.
e)Sendika, Türk sendikacılık ülküsüne bağlı kalmak kayıt ve Ģartı ile üyelerinin Ekmek BarıĢ - Özgürlük, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve insan haklarıyla yukarıda belirtilen gayeler
uğruna yapacakları çalıĢmaları benimsemeyi baĢlıca prensiplerden biri sayar.
f)Havacılık sanayiinin geliĢmesine ve ilerlemesine çalıĢır.
g)Yukarıdaki hususları gerçekleĢtirmek amacıyla iĢkolu içinde sendikayı geliĢtirir.
MADDE 3 - SENDĠKANIN ÇALIġMA ġEKLĠ:
Sendika, amaçlarını gerçekleĢtirmek üzere Anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak
çıkarılan yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik prensiplerden sapamaz.
MADDE 4 - SENDĠKANIN YETKĠ VE FAALĠYETLERĠ:
Mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan baĢka;
a)Toplu - ĠĢ SözleĢmesi aktedmek,
b)Toplu - ĠĢ uyuĢmazlığı çıkarmak,
c)Toplu - ĠĢ uyuĢmazlıklarında, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iĢ
mahkemelerine ve diğer tüm yargı organlarına baĢvurmak, mütalaa vermek, talepte bulunmak,
ç)ÇalıĢma hayatında, mevzuattan, Toplu - ĠĢ SözleĢmesinden, örf ve adetlerden doğan
hususlarda iĢçileri temsilen veya yazılı baĢvuruları üzerine, nakliye, neĢir veya adi Ģirket

mukaveleleri ile hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarından üyelerini ve
mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açılan davadan ötürü husumete ehil olmak,
d)Greve karar vermek ve idare etmek,
e)Uluslararası iĢçi teĢekküllerine üye olmak, üyelikten ayrılmak, üyesi bulunduğu uluslararası
iĢçi teĢekküllerine delege, temsilci ve müĢahit göndermek,
f)Kanun ve uluslararası anlaĢma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,
g)Sendikalar Kanununun 34. maddesi gereği iĢyeri sendika temsilcilerini atamak ve görevden
almak,
h)Faaliyette bulunduğu iĢkolu ve iĢyerlerinde çalıĢan iĢçileri sendika ilkeleri etrafına
teĢkilatlandırmak,
i)Tüzel kiĢi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,
j)ÇalıĢtırmayı doğuran hukuki iliĢkilerde sosyal güvenlik, emeklilik ve benzeri hakların
kullanmasıyla ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak,
k) Üyelerinin mesleki bilgilerini arttıracak milli tasarruf ve yatırımın geliĢmesine, reel
verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri,
kütüphane, basım iĢleri için gerekli tesisleri kurmak, iĢçilerin boĢ zamanlarını iyi geçirmesi
için imkanlar sağlamak,
l)BağıĢta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, iĢsizlik
gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıklar kurulmasına nakit mevcudunun %5’inden
fazla olmamak koĢulu ile kredi vermek suretiyle yardımcı olmak,
m)BağıĢta bulunmamak kaydıyla üyelerinin kooperatif kurmalarına yardım etmek ve nakit
mevcudunun %10’unu geçmemek kaydıyla kooperatife kredi vermek,
n)Üyeleri için mesleki eğitim, bilgi ve tecrübe kazandırıcı çalıĢmalarda bulunmak,
o)Nakit mevcudun %20’sinden fazla olmamak kaydıyla sınai ve iktisadi teĢebbüslere
yatırımlar yapmak,
ö)Amaç ve görevinin gerektiği her türlü mülk edinmek, sendika lehine ipotek almak,
Sendika, faaliyetlerinden yararlandırma üyeleri arasında eĢitliğe uymak zorundadır.
MADDE 5 - SENDĠKANIN FAALĠYET GÖSTERECEĞĠ ĠġKOLU:
Sendika, Sendikalar Kanununun 60’ıncı maddesinde sayılan 21 sıra numaralı HAVA
TAġIMACILIĞI iĢkolunda kuruludur. Bu iĢkolu ile iĢin niteliği ve yürütümü bakımından
iĢyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene
ve bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlarla asıl iĢe
yardımcı iĢlerden olup, asıl iĢin dahil olduğu bu iĢyerlerinde de Türkiye çapında faaliyet
gösterir.
SENDĠKAYA ÜYE OLMA - ÜYELĠKTEN ÇIKMA ÜYELĠKTEN ÇIKARILMA
MADDE 6 - SENDĠKAYA ÜYE OLMA:
a)2821 Sayılı Kanunun 2’nci maddesinde belirtilen niteliğe haiz ve 21 sıra numaralı Hava
TaĢımacılığı iĢkolunda çalıĢan 16 yaĢını bitirmiĢ iĢçiler sendikaya üye olabilirler. 16 yaĢını
doldurmamıĢ olanların üyeliği kanuni temsilcilerinin yazılı iznine bağlıdır.
b)Üye olmak isteyen iĢçi, beĢ nüsha olarak doldurup imzaladığı ve notere tasdik ettirdiği üye
kayıt fiĢi ile sendikaya veya sendika Ģubesine baĢvurur. Sendika Ģubesi kendisine yapılan
baĢvuruları, üç iĢgünü içinde sendikaya gönderir. Bu baĢvuru üzerine sendika yönetim
kurulunun kabul kararı ile üyelik kazanılır. Üyelik için yapılan baĢvuru, en çok otuz gün
içinde sendika yönetim kurulu tarafından reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiĢ
sayılır.

c)Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen iĢçinin, bu kararın kendisine tebliği
tarihinden itibaren otuz gün içinde mahalli iĢ mahkemesine dava açma hakkı vardır.
Mahkemenin bu husustaki kararı kesindir.
ç)Üyeler, sendika tüzüğü ile genel kurullarca kabul edilen iç yönetmeliklerde gösterilen
hususlara uygun harekette bulunmayı kabul ederler.
d)Üyeliği kesinleĢen iĢçinin üye kayıt fiĢinin birer nüshasının sendikaca 15 gün içinde
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve iĢçinin çalıĢtığı iĢyerinin bağlı bulunduğu Bölge
Müdürlüğü’ne gönderilmesi zorunludur. Üye kayıt fiĢinin bir nüshası da iĢçinin kendisine
verilir. Ayrıca sendika tarafından üyeye üyelik kartı verilir.
MADDE 7 - ÜYELĠK AĠDATI:
a)Sendikaya kayıtlı üyelerin ödeyeceği aylık üyelik aidatı, aylık ücretinin % 1,'dir.
(Yüzdebir) Hesaplama çıplak ücret (Kıdem ücreti + ĠĢ (UçuĢ) Tazminatı) üzerinden yapılır.
Sosyal haklar nazara alınmaz.
b)Sendika üyesi iĢçinin geçici olarak iĢsiz kalması halinde ödeyeceği aylık üyelik aidatı 5 yeni
kuruĢtur
MADDE 8 - ÜYELĠKTEN AYRILMA
a)Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle sendika üyeliğinden çekilebilir. Çekilme
noter huzurunda münferiden kimliğin tespiti ve çekilecek üyenin imzasının tasdiki ile olur.
Çekilme, notere baĢvurma tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir.
b)Sendikadan çekilen üye, notere baĢvurma tarihinden itibaren aidatını bir ay daha ödemek
mecburiyetindedir.
MADDE 9 - ÜYELĠĞĠN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI HALLERĠ:
a)Sendika yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev almalarından dolayı iĢyerinden
ayrılan sendika üyelerinin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları üyelik
aidatı ödemek kaydı ile devam eder.
b)Sendikaya üye olmak hakkına sahip olanlardan, bir iĢletme veya kurumun yönetim
kurullarında veya benzeri kurullarında iĢçi temsilcisi sıfatıyla bulunanların sendika üyeliği
devam eder.
c)Askerliği meslek edinmemiĢ bulunan askeri Ģahısların bu kanuna göre sahip bulundukları
hak ve yükümlülükler silah altında bulundukları süre için askıda kalır.
ç)Sendika üyesi iĢçinin geçici olarak iĢsiz kalması veya sendika faaliyet alanı içinde kalmak
Ģartıyla baĢka bir iĢe geçmesi sendika üyeliğini etkilemez.
d)Haklı bir sebep olmaksızın üst üste üç ay süre ile üyelik aidatı ödemeyen iĢçinin üyelik
sıfatı kendiliğinden sona erer.
ġu kadar ki; Toplu ĠĢ SözleĢmesi yürürlükte iken iĢyeri geçici olarak tatil edildiğinden iĢ
akdinin devam etmesine rağmen aidat ödemeyenler, bir önceki dönem için TĠS imzalanan
iĢyerlerinde veya yeni bir iĢyerinde yetki için baĢvurulmuĢ olmasına rağmen henüz Toplu ĠĢ
SözleĢmesi imzalanamadığından ötürü aidat ödemeyenler, yeni örgütlenilen yada bir önceki
dönem toplu sözleĢme imzalanmamıĢ iĢyerlerinde yetki belgesi gelmiĢ olmasına rağmen
henüz toplu sözleĢme imzalanmadığı için aidat ödemeyenler, grev yada lokavt nedeniyle aidat
ödeyemeyenler, aidat ödeyen üye gibi iĢlem görür.
MADDE 10 - ÜYELĠKTEN ÇIKARILMA:

Sendika üyelerinin, sendikadan çıkarılma kararı Genel Kurulca verilir. Çıkarılma kararı
çıkarılanlara ve iĢyerinin bağlı bulunduğu Bölge ÇalıĢma Müdürlüğü ile ÇalıĢma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’na 3 gün içinde yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karĢı üye veya
iĢyerinin bağlı bulunduğu Bölge ÇalıĢma Müdürlüğü, kararın tebliğinden itibaren 30 gün
içinde iĢ davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay
içinde kesin olarak karar verir. Üyelik sıfatı, çıkarılma kararı kesinleĢinceye kadar devam
eder.
MADDE 11 - ÜST KURULUġA ÜYE OLMA ÜYELĠKTEN AYRILMA:
a)Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi için genel kurul delege tam sayısının salt
çoğunluğu ile karar alınması Ģarttır. Delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararı olmadan
üst teĢekküle üye olunamaz.
b)Sendikanın Konfederasyon üyeliğinden çekilmesi için Genel Kurul delege tam sayısının salt
çoğunluğu ile karar alması zorunludur.
c) Üye olma ve çekilme ilan edilir ve resmi makamlara bildirilir.
MADDE 12 - SENDĠKANIN ORGANLARI:
I- ZORUNLU ORGANLAR
A)a) Sendika Genel Kurulu,
b) Sendika Yönetim Kurulu,
c) Sendika Denetleme Kurulu,
ç) Sendika Disiplin Kurulu,
B)a) ġube Genel Kurulu,
b) ġube Yönetim Kurulu,
c) ġube Denetleme Kurulu,
ç) ġube Disiplin Kurulu’dur.
II -ĠSTĠġARĠ ORGAN
A) BaĢkanlar Kurulu,
B) GeniĢletilmiĢ BaĢkanlar Kurulu
C) Genel Temsilciler Kurulu,
D) ġube Temsilciler Kurulu.
MADDE 13 - SENDĠKA GENEL KURULUNUN KURULUġ ġEKLĠ
Sendika Genel Kurulu teĢekkülün en yüksek ve yetkili organı olup, ġube Genel Kurullarından
ve iĢyerlerinden seçilecek delegeler ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin de
katılmasıyla 300 delegeden oluĢur.
ĠĢyerlerinin çıkaracağı delege sayısının tespitinde her iĢyerine önce bir delege verilir. Bu
miktar artı Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısı 300’den çıkarılır. Hava - ĠĢ üye sayısı geri
kalan delege sayısına bölünmek suretiyle bir rakam elde edilir. ĠĢyeri üye sayısının bu rakama
bölünmesiyle delege sayısı tespit olunur. Bu suretle hesaplanan delege sayısı ile Yönetim ve
Denetim Kurulu üye sayısının toplamı 300’ü bulmadığı takdirde yukarıdaki bölme iĢlemine
göre dağıtılır. Son kalan delegeliğin verilmesinde iki veya daha fazla iĢyerinin eĢit artık üye
göstermesi halinde bunlar arasında ad çekilir.
Bu dağıtıma rağmen delege sayısı üç yüzü bulmadığı takdirde, en çok üyeye sahip iĢyerinden
baĢlamak üzere birer delegelik daha verilerek dağıtım üç yüze tamamlanır.

ÇalıĢtığı iĢyerinden yurtiçi veya yurtdıĢı görevine belirli süre ile tayin olan üyeler, tayin
edilmeden önce çalıĢtığı esas iĢyerinin iĢçisi sayılır, delege seçimlerinde esas iĢyerinde oy
kullanabilir ve esas iĢyerinden delege olabilirler.
Sendika veya ġube Genel Kurul delege seçimi, Genel Kurul tarafından yukarıdaki esaslara
göre hazırlanan ve kabul edilen Delege Seçim Yönetmeliğine (EK-1) uygun olarak yapılır.
MADDE 14 - SENDĠKA GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE
TOPLANTI ESASLARI
Genel Kurul en geç dört senede bir Sendikanın merkezinin bulunduğu yerde, Yönetim
Kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul toplantısının gündemi, yer, gün ve saati en
az onbeĢ gün önce o mahalde yayınlanan iki gazete ile ilan edilir, ayrıca mahallin en büyük
mülki amirine yazı ile bildirilir. Ġki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve
hesap raporu ile, Denetleme Kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi Genel Kurula
katılacaklara toplantı tarihinden onbeĢ gün önce gönderilir.
Genel Kurul toplantı nisabı delege tam sayısının salt çoğunluğudur. Ġlk toplantıda yeter sayı
sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok onbeĢ gün sonraya bırakılır. Yine mülki amirine bildirilir
ve mahallinde yayınlanan iki gazetede ilan edilir. Ancak ikinci toplantıya katılanların sayısı
delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.
Genel Kurullarda delege olmayanlar nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.
Genel Kurula çağrı Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Kurul toplantısı Mülki Amire
bildirilen yer, gün ve saatte, Hükümet Komiseri gelmese dahi yapılır. Bu halde keyfiyet
derhal Mülki Amire bildirilir.
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüĢülür. Gündeme madde eklenmesi
Genel Kurula katılan Delegelerin 1/10’nun yazılı teklifi ile mümkündür.
Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yoklama yapılır. Yeterli çoğunluğun mevcudiyeti
halinde Genel Kurulu Sendika BaĢkanı ve görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi
açar. Genel Kurulu Yönetmek üzere bir BaĢkan, iki BaĢkan Vekili ve yeterince Katip seçilir.
BaĢkanlık Divanı üyeler arasından veya TÜRK-Ġġ ya da TÜRK-Ġġ’e üye olan TeĢkilat Üyeler
arasından seçilir.
MADDE 15 - SENDĠKA GENEL KURUL KARAR NĠSABI
Genel Kurul karar nisabı, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı
delege tamsayısının dörtte birinden az olamaz.
MADDE 16 - SENDĠKA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
Sendika Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel
Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. (Bu
istemde toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir.) Genel Kurula çağrı
Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dıĢı konular görüĢülmez ve teklifte
bulunulmaz.
MADDE 17 - SENDĠKA GENEL KURULUNUN GÖREVLERĠ:
Genel Kurulun baĢlıca görev ve yetkileri Ģunlardır:
a)Organların seçimi,

b)Tüzük değiĢikliği,
c)Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüĢülmesi,
d)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüĢülüp aynen veya değiĢtirilerek kabulü,
e)Gerekli taĢınmaz malların satın alınması veya mevcut taĢınmaz malların satılması
hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f)Konfederasyonlara üye olma veya çekilme,
g)ġube açma, birleĢtirme veya kapatma,
h)Aynı iĢkolundan olmak Ģartıyla bir baĢka sendika ile birleĢme veya katılma,
ı)Sendikanın uluslararası iĢçi kuruluĢlarına üye olması veya üyelikten çekilmesi,
i)Sendikanın feshi,
j)Disiplin Kurulu kararlarının incelenerek ihraç edilecek üyeler hakkında karar verilmesi,
k)Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleĢtirilmesi için Yönetim Kuruluna görev
verilmesi,
l)Sendika organlarında görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile ödenek, yolluk ve
tazminatın tesbit edilmesi,
m)Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatların tesbit
edilmesi,
n)Üst kuruluĢ Genel Kuruluna gidecek delegelerin seçilmesi,
o)Mevzuat veya tüzük gereğince Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer iĢlemlerin
yerine getirilmesi, baĢka bir organa bırakılmamıĢ konuların karara bağlanması.
MADDE 18 - SENDĠKA YÖNETĠCĠLERĠNDE ARANACAK NĠTELĠKLER:
Sendika yöneticilerinden aĢağıda belirtilen nitelikler aranır:
a)Türk vatandaĢı olmak,
b)Medeni hakları kullanmaya ehil olmak,
c)Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiĢ bulunmak,
ç)Türkçe okur-yazar olmak,
d)Zimmet, ihtilas, irtikap, rüĢvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçları ile istimal ve istihlak kaçakçılığı, dıĢında kalan
kaçakçılık suçlarından biriyle veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya teksirli suçlar
hariç toplam herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya teksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya
daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiĢ bulunmak; Türk Ceza Kanununun 2. kitabında
birinci babda yazılı suçlardan veya bu suçların izlenmesi aleni olarak tahrik etme suçlarından
veya Türk Ceza Kanunun 312. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep
veya bölge farklılığı gözeterek kin veya düĢmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından veya Türk
Ceza Kanununun 536. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı
Kanunun 536. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beĢinci fıkralarında yazılı
eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla iĢlemekten mahkum olmamak,
e)Yukarıdaki fıkralarda belirlenenler dıĢında 2821 sayılı Sendikalar Kanununda yöneticilik
için öngörülen niteliklere haiz olmak.
MADDE 19 - SENDĠKA YÖNETĠM KURULU
Sendika Yönetim Kurulu, Genel Kurulu oluĢturan delegeler tarafından gizli oyla tek dereceli
olarak seçilecek bir BaĢkan, bir BaĢkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Mali Sekreter, bir
TeĢkilatlanma Sekreteri, bir Eğitim Sekreteri, bir Genel Sekreter Yardımcısı, bir
TeĢkilatlanma Sekreter Yardımcısı ve bir Eğitim Sekreter Yardımcısı olmak üzere 9 Asil
üyeden oluĢur.

Her üye bir tek göreve aday olabilir. Belirtilen unvanlı görevlere aday olan üyelerin aldıkları
oylar o göreve aday olan üyeler arasında tasnif edilir. En fazla oy alan üye o göreve seçilmiĢ
olur. Belirtilen unvanlı göreve aday olup seçilemeyenlerin aldıkları oylar baĢka bir görev için
değerlendirilmez.
Yönetim Kurulu yedek üyeliğine aday olanlar en çok oy alma sırasına göre kendi aralarında
tasnif ve tesbit edilirler. En çok oy alan ilk 9 aday Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçilmiĢ
olur.
Sendika Yönetim Kurulunda unvanlı görevlere seçilenlerden, BaĢkan, BaĢkan Yardımcısı,
Genel Sekreter, Mali Sekreter, TeĢkilatlanma Sekreteri ve Eğitim Sekreteri iĢyerlerinden
ayrılıp profesyonel olarak sendikada devamlı vazife görürler. Genel Sekreter Yardımcısı,
TeĢkilatlanma Sekreter Yardımcısı ve Eğitim Sekreter Yardımcısı ise amatör olarak görev
yaparlar.
MADDE 20 - SENDĠKA YÖNETĠM KURULUNUN GÖREV VE YETKĠLERĠ:
Yönetim Kurulu Sendikanın Genel Kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve icra organıdır.
Sendikayı temsil görev ve yetkisi Yönetim Kurulu adına BaĢkan tarafından kullanılır.
Yönetim Kurulunun baĢlıca görev ve yetkileri:
1)Üyeleri adına Toplu - ĠĢ SözleĢmesi akdetmek,
2)Toplulukta iĢ uyuĢmazlığı çıkarmak,
3)Grev kararı almak, uygulamak ve kaldırmak,
4)Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde tefsir etmek,
5)Kurulların kararlarını uygulamak,
6)Sendika ve ġube Genel Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
7)ÇalıĢma ve mali raporları, tahmini bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
8)Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,
9)Gelir ve gider hesaplarına iliĢkin iĢlemleri yapmak ve karara bağlamak,
10)Yurtiçinde ve dıĢında sendikanın üyesi bulunduğu iĢçi kuruluna ve diğer resmi ve özel
kuruluĢların toplantılarına temsilci seçme, yurtiçinde ve dıĢında tertiplenecek etüt ve gezilere
katılacakları tespit etmek,
11)Sendika üyeliğine baĢvuranların üyeliklerinin kabul veya reddine karar vermek,
12)Yönetim Kurul üye sayısının toplantı nisabının altına düĢmesi ve diğer herhangi bir
sebeple infisah etmiĢ ġube Yönetim Kurulu yerine yeni Yönetim Kurulunun seçilebilmesi için
gerekli iĢlemleri yapmak, seçime kadar gerekli tedbirleri almak,
13)Kanun, Toplu - ĠĢ SözleĢmesi ve uluslararası anlaĢma hükümlerine göre toplanan kurullara
girecek iĢçi üyeleri seçmek ve göndermek,
14)ĠĢ anlaĢmazlıklarında ilgili makam, merci, uzlaĢtırma, arabulucu ve hakem kurullarına iĢ
mahkemelerine vs. yargı mercilerine kanun hükümlerine göre baĢvurmak, mütalaa bildirmek
ve onlardan talepte bulunmak,
15)Üyeleri temsilen çalıĢma hayatından, mevzuattan, toplu-iĢ sözleĢmesinden, hizmet
akitlerinden, örf ve adetten doğan hakları ile sigorta haklarından iĢverenle, diğer Ģahıs ve
kuruluĢlarla görüĢmelerde bulunmak, anlaĢmalar yapmak, akitler yapmak, mahkemelerde
dava açmak, bu sebeple açtığı davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek,
16)Tüzükte belirlenen Sendika amaçlarını gerçekleĢtirebilmek için gerekli bilim ve teknik
bürolar kurmak ve bunlar için gerekli elemanları bulup çalıĢtırmak ve atamaları yapmak,
sendika ve Ģubede çalıĢacakları atamak ve bunların ücretlerini, çalıĢma Ģartlarını tespit etmek,
sendika bünyesinde çalıĢan iĢçiler için sendika adına anlaĢmalar ve akitler yapmak,
17)ĠĢçilerin mesleki bilgilerini arttırmak, milli tasarruf ve yatırımın geliĢmesine, reel
verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek; sağlık ve spor tesisleri,

kütüphane, basım iĢleri için gerekli tesisleri kurmak, iĢçilerin boĢ zamanlarını iyi ve nezih
Ģekilde geçirmeleri için imkanlar sağlamak,
18)Herhangi bir bağıĢta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm,
iĢsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve
nakit mevcudunun %5’inden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi vermek,
19)Herhangi bir bağıĢta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım
etmek ve nakit mevcudunun %10’undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi
vermek,
20)Üyelerinin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalıĢmak,
21)Nakit mevcudun %20’sinden fazla olmamak kaydıyla sanayi ve iktisadi kuruluĢlara
yatırımlar yapmak,
22)Gerekli taĢınmaz malların satın alınması veya mevcut taĢınmaz malların satılması
hususunda alınan Genel kurul kararı uyarınca gerekli iĢlemleri yapmak, sendika lehine ipotek
alınmasına karar vermek ve bu iĢlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit
etmek,
23)Kanuna, Genel Kurul kararlarına, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden
iĢyeri temsilcilerine geçici olarak iĢten el çektirmek ve lüzum gördüklerini Sendika Disiplin
Kuruluna sevk etmek,
24)Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince Ģube olağanüstü Genel Kurulunun toplanmasına
karar vermek,
25)Yeni yönetmelik tasarıları ve mevcut yönetmelik, tüzük tadil tekliflerini hazırlayıp Genel
Kurula sunmak,
26)Gerektiğinde bölge temsilcilikleri kurmak ve bu temsilcilere bölge temsilcisi ile yeterli
eleman atamak,
27)Gerektiğinde Sendika ġubesinin faaliyet alanı içindeki iĢyerlerinde, çalıĢmalarından dolayı
Yönetim Kuruluna karĢı sorumlu olmak üzere temsilcilikler kurmak ve atamak veya bu
konuda ġube Yönetim Kurulunu yetkili kılmak,
28)ġube disiplin kurullarınca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde Sendika Disiplin
kuruluna sevk etmek, acil durumlarda bizzat inceleyip gereğini yapmak,
29)Sendika adına Ģubelerde yapılan sarf ve sair harcamaları usul, kanun, tüzük, yönetmelik
uyarınca inceleyip karara bağlamak,
30)ġubelerde çalıĢtırılacaklar için bütçe dahilinde kadro açmak,
31)Genel kurul kararları doğrultusunda Ģube açmak, birleĢtirmek, kapatmak,
32)ĠĢyeri temsilcilerini atamak veya değiĢtirmek. (ġube bulunan yerlerde, ġube Yönetim
Kurulunun görüĢü alınır.)
33)2821 sayılı kanunun 5’inci maddesinde sayılan suçlardan biri ile mahkum olan Sendika,
Sendika ġubesi organlarında görevlendirilmiĢ kiĢilerle ilgili olarak yetkili mercilerden
Sendikaya gelecek yazılı bildirim üzerine ilgilinin görevine son vermek iĢlemi de dahil olmak
üzere gereğini yapmak,
34)Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, Sendikanın ilkelerine
uygun olarak amaçlarını gerçekleĢtirmek üzere gereken her türlü teĢebbüs ve çalıĢmalarda
bulunmak,
35)DemirbaĢ eĢyanın terkini, Ģubelere devri hususlarını üyeler arasından Genel Merkez
Yönetim Kurulu’nca baĢ temsilcilerden seçilecek 3 (üç) kiĢilik komisyon raporu
doğrultusunda karara bağlamak,
36)ġubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
37)Sendika yöneticilerinin, üyelerinin ve sendikada çalıĢanların yapacakları seyahatlere karar
vermek, (ancak, olağanüstü hallerde seyahatler için bir Yönetim Kurulu Üyesini imzalayacağı
görev kağıda tanzim edilir ve sonradan karar sağlanabilir,

38)Grev ve lokavt süresince, sendika üyelerine yapılacak yardımları günün koĢullarına göre
belirlemek,
39)Tüzüğün ilgili maddelerinde Yönetim Kurulunun görevleri arasında belirlenen hususları
yerine getirmek,
40) Genel Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,
41) Tüzüğün 17’inci maddesinde sayılan Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dıĢında
görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
MADDE 21 - SENDĠKA YÖNETĠM KURULUNUN ÇALIġMA ESASLARI
Yönetim Kurulu en az ayda bir olmak üzere olağan toplanır. Sendika baĢkanı veya
yokluğunda kendisine vekalet eden Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı üzerine olağanüstü
toplantı yapar.
Yönetim Kurulunun toplantı nisabı üye tam sayısı salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyenin
salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eĢitliği halinde toplantı baĢkanının oyunun katıldığı tarafın
oyuna itibar olunur.
Oylamanın gizli veya açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Yönetim Kurulu
üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde;
Yönetim Kurulu yedek üyeleri arasından en çok oy almıĢ bulunandan baĢlayarak oy sırasına
göre yönetim kurulu üyeliğine çağrı yapılır. Yönetim Kurulu üye sayısı tamamlanır. Yönetim
Kurulu üye sayısı bu suretle tamamlandıktan sonra yapacağı ilk toplantıda üyeler kendi
aralarında boĢalan yerlere aday olanlar arasından görev bölümünün gerektirdiği seçimi
yaparlar.
Ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aĢağı
düĢmesi halinde, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu
tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının süresi içinde yapılmaması halinde
üyelerden birinin baĢvurması üzerine iĢ davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme üyeler
arasından seçeceği üç kiĢiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.
GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKĠLER
MADDE 22 - SENDĠKA BAġKANININ GÖREV VE YETKĠLERĠ
a)Sendika tüzel kiĢiliğini yurt içinde ve dıĢında BaĢkan temsil eder. Yönetim Kurulu ve
BaĢkanlar Kuruluna BaĢkanlık edip alınan kararları takip ve tatbik eder. Sendika bünyesinde
genel hükümler dahilinde kurulacak GeniĢletilmiĢ BaĢkanlar Kurulunu, Genel Temsilciler
Kurulunu toplantıya çağırır ve BaĢkanlık eder. Lüzumu halinde Kooperatiflerin veya
GeniĢletilmiĢ BaĢkanlar Kurulu ve Genel Temsilciler Kurulunun BaĢkanlığını Yönetim
Kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.
b)BaĢkan, Sendikadaki bütün büroların amiri olup, Ģubeler dahil her türlü çalıĢmaları denetim
ve tetkike yetkilidir.
c) Sendika adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunma yetkisi baĢkana aittir.
Yönetim Kurul kararına dayanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği beyanattan bizzat
sorumludur.
ç)Genel Sekreter ile birlikte tüm yazıĢmaları, mali sekreter ile birlikte bütün muhasebe ve
muamelat evrakını imza eder.
d)Denetim Kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirmekle görevlidir.
e)BaĢkan lüzumu halinde herhangi bir karar alınmaksızın ve belgeye dayalı olarak 500 (BeĢ
Yüz) Türk Lirası bütçe gereğince harcamalarda bulunabilir. Ve ilk toplantıda bu durumu
Yönetim Kurulunun tasvibine sunar. Bu harcama yalnız BaĢkan tarafından yapılır.

f)Sendika, Yönetim Kurulunu doğrudan doğruya veya Genel Sekreter vasıtasıyla olağan veya
olağanüstü toplantıya davet eder.
g)Sendika yayın organının sahibidir.
MADDE 23 - SENDĠKA BAġKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKĠLERĠ
a)BaĢkanın yardımcısıdır.
b)BaĢkanla birlikte mesai sarf eder.
c)BaĢkanın bulunmadığı zamanlarda görev ve yetkilerini aynen deruhte eder.
ç)Sendika iç bünyesinde istihdam edilen personel ile ilgili talimatların uygulanmasından
sorumludur.
d) Sendikanın tanıtımını, halkla iliĢkiler ve basın yayın ile ilgili iĢlerini yürütür.
e)BaĢkanın ve sendika organlarının vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
MADDE 24 - SENDĠKA GENEL SEKRETERĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ
a)Sendikanın her türlü yazıĢmalarını yapmak, haber almak, sendikanın ilke ve amaçları ile
ilgili yayın, araĢtırma ve istatistikleri derlemek, yapılacak Toplu-ĠĢ SözleĢmelerine esas
olacak bilgileri toplamak, hazırlamak ve yürütmekle görevlidir.
b)Bu konularda ilgili servisler genel sekreterliğine bağlıdır.
c)Kendisine bağlı büroların düzgün olarak çalıĢmalarını düzenler.
d)Genel BaĢkan ile yönetim kurulu gündemini hazırlamak ve kurula getirmekle görevlidir.
e)BaĢkanın ve sendika organlarının almıĢ olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine
getirmek.
f)Sendikanın yurtdıĢı iliĢkilerini takip etmek ve geliĢtirmek
g)BaĢkan ve baĢkan yardımcısı bulunmadığı zamanlarda görevlerini aynen deruhte eder.
MADDE 25 - SENDĠKA MALĠ SEKRETERĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ
a)Sendikanın muhasebe iĢlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek,
devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak,
b)Mali muvazeneyi, tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanlarla her üç ayda bir yönetim
kuruluna sunmak,
c)Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe
kayıtlarını gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek,
ç)Vergi ve sosyal güvenlik primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak,
d)ġubelere zamanında sarf ve avanslarının gönderilmesi ve sarfların gözetim ve denetimini
yapmak,
e)Sendikanın taĢınır ve taĢınmaz mal varlığı ile ilgili belgeleri ve demirbaĢ kayıtlarının
usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,
f)Sendika hesaplarının her an iç ve dıĢ denetime hazır bulundurulmasını sağlamak,
g)Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, sendika taĢınmaz mal ve araçlarını sigorta
ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak,
h)Genel Kurul kararı uyarınca sarflar ve bütçeler fasıllar arası aktarmalar konusunda yönetim
kurulundan karar almak, tekliflerde bulunmak,
ı)Tahsil, tediye, mahsup ve diğer muhasebe iĢlemlerine iliĢkin belgeleri ve yazıĢmaları
baĢkanla birlikte imza etmek; baĢkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan
yönetim kurul üyesi ile imza iĢlerini yürütmek,
i)Genel kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlamak ve yönetim kuruluna
sunmak,

j)Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde yönetim kurulunca
belirlenecek bankalara yatırmak,
k)Yönetim Kurulunun bilgisi dıĢında Sendikanın kasasında 4.000 (dörtbin) Türk Lirasından
fazla para bulundurmamak.
l)Sendika yönetim kurul üyelerinin sendikalar kanununun 42. maddesi uyarınca düzenleyip
notere verecekleri mal bildirimine ait noterden aldıkları belgeleri yönetim kurulu karar
defterinin özel bir sayfasına yazmak ve bu belgeleri denetçilere vererek, yönetim kurulu karar
defterini denetçilere imzalatmak,
m)Yasa gereğince, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmesi gereken bilgi ve
belgeleri zamanında ve tam olarak bildirmek ve göndermek,
n)Sendikalar giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için yönetim kuruluna tekliflerde
bulunmak,
o)Sendikalar kanunun 61. maddesi uyarınca sendika aidatının kesilmesi için iĢverenlere
gönderilecek üye iĢçilerin listelerinin zamanında iĢverenlere gönderilmesini sağlamak ve
iĢverenlerce sendika aidatının üye ücretlerinden kesilip zamanında sendikaya gönderilmesini
temin için her türlü iĢlemleri yapmak,
ö)Sendikalar yasasının 51. maddesi uyarınca her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve
hesapların ve çalıĢma raporlarını ait olduğu dönemi izleyen 3 ay içinde ÇalıĢma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına ve Türk-ĠĢ Konfederasyonuna göndermek,
p)BaĢkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek.
MADDE 26 - SENDĠKA TEġKĠLATLANMA SEKRETERĠNĠN GÖREV VE
YETKĠLERĠ
a)ġubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine
yardımcı olmak,
b)ĠĢçilerin üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına iliĢkin iĢlemlerini gözetmek, sendikanın
üyelik arĢivini düzenlemek, bu iĢle ilgili görevlileri yönetmek, üye envanterini çıkarmak,
üyeliği kesinleĢen iĢçinin üye kayıt fiĢinin birer nüshasının sendikaca on beĢ gün içinde
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve iĢçinin çalıĢtığı iĢyerinin bağlı bulunduğu Bölge
Müdürlüğüne gönderilmesini ve üye kayıt fiĢinin bir nüshasını da iĢçinin kendisine,
sendikalar kanununun 22. maddesi esasları dahilinde sağlamak,
c)ġubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi yeni Ģubeler açılması ve bazı Ģubelerin
kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organ kararının
alınması için yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmak,
ç)ġubeler için delege seçimleri ve Ģube kongrelerini zamanında ve gereği gibi yapılmasına
yardımcı olmak,
d)Sendikanın faaliyet sahası dıĢında kalmıĢ iĢyerlerini sendika bünyesinde bulunmak suretiyle
yönetim kuruluna öneride bulunmak,
e)Sendika temsilcilerinin atanması konusunda Ģube baĢkanları ile istiĢarede bulunmak
suretiyle yönetim kuruluna öneride bulunmak,
f)TeĢkilatlanan iĢyerlerindeki iĢçilere, teĢkilatlanmanın faydalarını anlatan kitap, broĢür ve
bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasını ve dağıtımını sağlamak veya bizzat toplantılar
düzenleyerek teĢkilatlanmanın faydalarını anlatmak. TeĢkilatlanmak hususunda alınan
kararların uygulanmasını sağlamak ve bu konuda baĢkanla birlikte mesai sarf etmek,
g)BaĢkan ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri de yerine getirmek,
MADDE 27- SENDĠKA EĞĠTĠM SEKRETERĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ
a)Eğitim, programlarını hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak,

b)Yönetim Kurulunca onaylanan programın uygulanmasını sağlamak,
c)Sendikanın tüzüğü ve kanun esaslarına göre yapabileceği sosyal faaliyetler konusunda
yönetim kuruluna öneride bulunmak, karar altına alınan faaliyetleri planlamak ve
uygulanmasını sağlamak,
ç)Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda
öneride bulunmak,
d)Eğitim seminerlerini planlanmasında ve yürütülmesinde her türlü araĢtırmaların yapılarak
istatistiklerin tutulmasını sağlamak, sendikanın çıkaracağı dergi, broĢür, kitap vs. yayınlar
yoluyla üyelerinin eğitilmesini temin etmek,
e)Kendisine bağlı büro personel ve uzmanlarını yönetmek ve düzenli çalıĢmalarını sağlamak,
f)BaĢkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri de yerine getirmek.
MADDE 28 - SENDĠKA DENETLEME KURULU
a)Denetleme kurulu, genel kurul tarafından ve tüzüğün 18. maddesinde sayılan niteliğe sahip
olanlar arasında gizli oyla seçilen 3 asil üyeden teĢekkül eder. Asil üye sayısı kadar yedek üye
seçilir. Denetleme kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir baĢkan bir
raportör seçerler.
Denetleme kurul üç ayda bir sendika merkezinde toplanıp sendika çalıĢmalarını denetlemeye
mecburdurlar. Denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az 2 denetçinin bir araya
gelmesi Ģarttır. Denetleme kurulu kararları oy çokluğu ile alır. Oylarda eĢitlik halinde
baĢkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamıĢ sayılır.
Denetleme kurulu toplantılarına yalnız asil üyeler katılır. Asil üyelerden bir veya birkaçının
kurul üyeliğinden ayrılması halinde denetleme kurulu baĢkanı yedek üye seçimindeki en çok
oy alandan baĢlamak üzere sırasıyla yedekleri göreve çağırır.
Denetçiler denetimlerini sendika merkezinde yaparlar, sendikaya ait evrak veya defterlerini
sendika merkezinden dıĢarıya çıkaramazlar.
b)Denetleme kurulu, sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimini yapar, ara
raporunu sendika baĢkanlığına verir. Devre sonu raporunu da genel kurula sunar.
Yönetim kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp, yapılmadığını
denetler.
Yönetim kurulunun çağrısı üzerine Ģubelerde gerekli denetimi yapar. Yönetim Kurulundan
genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.
Sendika tüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerini yapar.
c)Denetleme kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında sendikanın mali iĢlerinde,
usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu yönetim kurulu baĢkanlığına bir raporla
birlikte bildirir. SoruĢturmayı derinleĢtirmek üzere lüzum gördüğü takdirde yukarıda belirtilen
fiil ve fiilleri iĢleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmelerini ister.
Yönetim Kurulunun, denetleme kurulunun bu isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya
usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde,
denetleme kurulu yönetim kurulundan genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını
isteyebilir.
Görevden bu yolla el çektirilenlerin genel kurulca görevlerine iade veya sendikadan
ihraçlarına karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait
sendikadan almaları gereken ücret ve sosyal hakları sendikaca ödenir. Sendikadan ihracına
karar verilen hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine de baĢvurulur.
MADDE 29 - SENDĠKA DĠSĠPLĠN KURULU
Sendika disiplin kurulu, sendika genel kurulu tarafından tüzüğün 18. maddesinde sayılan
niteliğe sahip olanlar arasından gizli oyla seçilen 3 asil üyeden meydana gelir. Aynı sayıda

yedek üye de seçilir. Disiplin Kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından
bir baĢkan ve bir raportör seçerler.
Disiplin kurulu asil üyelerinden bir veya birkaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde
disiplin kurulu baĢkanı yedek üyelerden en çok oy alandan baĢlamak üzere göreve çağırır.
Disiplin kurulu yönetim kurulunun kararı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az
2 kurul üyesinin bir araya gelmesi Ģarttır. Disiplin kurulu kararını oy çokluğu ile verir.
Oylarda eĢitlik halinde baĢkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamıĢ sayılır. Disiplin kurul
ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra kararını gereği yapılmak üzere sendika
baĢkanlığına sunar. Disiplin kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği
ileri sürülen üyeler hakkında soruĢturma yaparak uyarı ve kınama cezalarından birini verir ve
sonucu genel kurula ve diğer ilgililere bildirir.
Disiplin kurulu, sendika Ģubesi disiplin kurulları tarafından sendika üyeleri hakkında verilen
ve ilgililerince itirazen incelenmesi istenilen Ģube disiplin kurulu kararlarını inceler, sonucunu
gereğinin yapılması için sendika ve sendika Ģubesi baĢkanlığına gönderir.
Disiplin kurulu, Ģube disiplin kurulları tarafından ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan
raporları inceler, görüĢünü de belirleyerek genel kurula sunar.
MADDE 30 - ĠSTĠġARĠ ORGANLAR
I - BaĢkanlar Kurulu:
Sendika Genel BaĢkanı, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve ġube BaĢkanlarından oluĢur.
Kurula Sendika BaĢkanı veya görevlendireceği Sendika BaĢkan Yardımcısı baĢkanlık eder.
Kurul Sendika BaĢkanının çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır.
BaĢkanlar Kurulu;
a)ġubelerin yerel sorunlarını dile getirir bu konuda yetkili kurullara tavsiyelerde bulunur.
b)Toplu-ĠĢ SözleĢmesinin düzenlenmesi ve uygulanması hakkında görüĢlerini bildirir.
c)ÇalıĢma hayatını ilgilendiren yasa tasarı ve diğer mevzuat üzerindeki görüĢlerini ortaya
koyar.
d)Sendikanın hayatiyeti ile ilgili konularda görüĢlerini açıklar.
e)Sendikanın genel politikası hakkında istiĢarede bulunarak görüĢlerini açıklar.
f)ġube iliĢkileri ve ortak konular hakkında ġubeler arası dengeyi sağlayıcı önerilerde bulunur.
BaĢkanlar Kurulunca ve ortak konulacak görüĢler Sendika Yönetim Kurulunca değerlendirilir.
II -GeniĢletilmiĢ BaĢkanlar Kurulu;
Kurul Sendika Genel baĢkanı, Genel Merkez Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları ile ġube
Yönetim, Denetim, Disiplin Kurullarının kendi içinden seçeceği 3 ġube yetkilisi ve ĠĢyeri
Sendika BaĢ Temsilcilerinden oluĢur.
Kurul Sendika BaĢkanının en az 7 gün önce bildireceği Gündemli çağrı üzerine 6 ayda bir
kez, olağanüstü durumlarda gerektiğinde toplanır.
GeniĢletilmiĢ BaĢkanlar Kurulu;
a)Sendikal çalıĢmalar konusunda politika üreterek Genel Merkez Yönetim Kuruluna
tavsiyelerde bulunur.
b)GeniĢletilmiĢ BaĢkanlar Kurulu Kararları Genel Merkez Yönetim Kurulunca yazılı olarak
tüm üyelere duyurulur.
III - Genel Temsilciler Kurulu
Kurul, Sendika Genel BaĢkanı, Genel Merkez Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları ile ġube
BaĢkanları, ġube Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları ve Sendika BaĢ Temsilcisinin
bulunduğu yerlerde BaĢ Temsilci, bulunmadığı yerlerde Temsilcilerden ve Genel Merkez
Genel Kurulunu oluĢturan delegelerden oluĢur. Gerekli görüldüğünde YurtdıĢı Temsilcileri de
çağrılabilir.

Kurul sendika Genel BaĢkanının toplantı gününden 15 gün önce yapacağı gündemli çağrı ile
yılda bir kez toplanır.
Kurul;
a)Toplantı tarihinden önce Sendika Genel Merkez Yönetim, ġube Yönetim Kurullarının
yaptığı çalıĢmalar konusunda bu kurulların kendilerine vereceği bilgileri değerlendirerek,
sendikal politikalar konusunda tavsiye kararları alır.
b)ĠĢyerlerinden gelen BaĢ Temsilci ve Temsilciler iĢyerlerinde karĢılaĢtıkları Toplu
SözleĢmenin uygulanmasına, iĢ güvenliği ve iĢ sağlığına yönelik sorunlar sunar. Bu sorunların
ortak çözümü konusunda tavsiye kararları alır.
c)Genel Temsilciler Kurulu kararları Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulunca yazılı olarak
tüm üyelere duyurulur.
IV - A- ġube Temsilciler Kurulu
Kurul, ġubelerin bulunduğu yerlerde ġube BaĢkanının, bulunmadığı yerlerde iĢyeri BaĢ
Temsilcilerini ve Sendika Genel Merkez TeĢkilatlanma Sekreterinin yazılı ve gündemli
çağrısı üzerine ayda bir kez toplanır.ġube Yönetim Kurulu üyeleri, ĠĢyeri baĢ temsilci ve
temsilcileri, Ģube Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri ve Üst Kurul Delegeleri Ģube Temsilciler
Kurulu üyesidir.
Temsilciler Kurulunda alınan kararlar yazılı bir Ģekilde Genel Merkez ve Yönetim Kuruluna
iletilir.
Bu toplantılar aynı ay içinde çakıĢtığından birlikte yapılabilir.
SENDĠKA ġUBELERĠ
MADDE 31 - ġUBELERĠN KURULUġ ESASLARI
ġubeler Genel Merkez Genel Kurul kararı ile Genel Merkez Yönetim Kuruluna verilecek
yetki ile kurulabilir. Genel kurulun bu yoldaki kararları Genel Merkez Yönetim Kurulu
tarafından yerine getirilir. ġubelerin birleĢtirilmesi veya kapatılması Genel Merkez Genel
Kurul kararı ile yapılır.
Sendika Merkez Genel Kurulu kararı doğrultusunda kuruluĢuna karar verilen Ģubeler,
Sendikalar Kanununda belirtilen Ģube kuruculuğu niteliklerine sahip sendika üyeleri
tarafından ve Sendikalar Kanunu ile ilgili yönetmelik usul ve esaslarına uygun olarak kurulur.
Genel Merkez Yönetim Kurulu, bu amaçla kurulacak Ģube sınırları içindeki, sendikanın
kurulu bulunduğu iĢkoluna dahil iĢyerlerinde çalıĢan sendika üyelerinden gerekli niteliklere
sahip en az 7 kiĢilik müteĢebbis kurucu heyeti saptar. Ayrıca, aynı heyetin içinden bir kurucu
BaĢkan, bir kurucu ġube Sekreteri ve bir kurucu Mali Sekreteri de belirler.
Kurucuların listesi Sendikalar Kanununda yazılı belgelerle ve kanunda belirtilen usul ve
esaslara göre ve en geç 15 gün içinde sendika ve Ģubenin bulunduğu illerin Valilikleri ile
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilir ve Sendikalar
Kanununa göre ilan edilir. Bu Ģekilde yeni kurulan Ģubeler, en geç 6 ay içinde ilk olağan genel
kurullarını yapmakla yükümlüdürler. Yeni Ģubeye, hangi iĢyerlerinde çalıĢan üyelerin bağlı
olacaklarının saptanmasını ve bu konudaki değiĢiklikleri de Genel Merkez Yönetim Kurulu
yapar.
MADDE 32 - ġUBE GENEL KURULUNUN KURULUġ ġEKLĠ
a)ġube genel kurulu Ģubenin en yüksek ve yetkili organı olup Ģubenin faaliyet sahası içine
giren iĢyerlerinde çalıĢan üyelerden,
b)Delegelerle yapılması zorunlu olan Ģube genel kurulu madde 13’e göre iĢyerlerinden
seçilecek delegeler ile Ģube yönetim ve denetim kurul asil üyelerin oluĢturacağı 150 delegeyle
kurulur.

MADDE 33 - ġUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI
ESASLARI
ġube genel kurulu en geç dört yılda bir sendika yönetim kurulunun mutabakatını almak
koĢulu ile ve sendika genel kurul toplantısından en çok iki, en az bir ay önce olmak üzere
Ģubenin faaliyette bulunduğu mahalde Ģube yönetim kurulunu tespit edeceği yer, gün ve saatte
toplanır.
ġube yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi yer, gün ve saati
en az onbeĢ gün önce o mahalde yayınlanan bir gazete ile o mahalde gazete yayınlanmıyorsa
mahalli imkan ve vasıtalardan yararlanmak suretiyle ile ilan olunur. Durum ayrıca mahallin en
büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
ġube genel kurullarının toplantı esas ve usulleri ile karar nisabı hakkında sendika genel
kurulları için uygulanan usuller uygulanır.
MADDE 34 - ġUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Sendika yönetim, Ģube yönetim, sendika denetleme, Ģube denetleme kurullarında birinin
gerekli gördüğü hallerde veya üye, veya genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine
Ģube genel kurul olağanüstü olarak toplanır. (Bu istemde toplantının ne için yapılmak
istendiği gerekçeleri ile belirtilir.) Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.
Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dıĢı konular görüĢülmez ve teklifte
bulunulmaz.
MADDE 35 - ġUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERĠ
ġube genel kurulunun baĢlıca görev ve yetkileri Ģunlardır;
a)Organların seçimi,
b)Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüĢülmesi,
c)Yönetim ve Denetleme kurulunun ibrası,
ç)Sendika genel kuruluna delege seçimi,
d)Mevzuat ve tüzükle belirtilen diğer iĢlemlerin yerine getirilmesi, baĢka bir organa
bırakılmamıĢ konuların karara bağlanması.
ġube Genel Kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.
MADDE 36 - ġUBE YÖNETĠM KURULU
ġube Yönetim Kurulu, ġube Genel Kurulu tarafından gizli oyla tüzüğün 18. maddesinde
belirtile niteliklere sahip olanlar arasından tek dereceli olarak seçilecek bir BaĢkan, bir
Sekreter, bir Mali Sekreter, bir TeĢkilat ve Eğitim Sekreteri ve 5 üye olmak üzere 9 asil
üyeden oluĢur. Asil üye kadar da yedek üye seçilir. Her üye yalnız bir tek göreve aday olan
üyelerin aldıkları oylar o göreve aday olan üyeler arasında tasnif edilir. En fazla oy alan
üyeler o göreve seçilmiĢ olurlar. Müracaat ettikleri göreve aday olup seçilemeyenlerin
aldıkları oylar baĢka bir görev için değerlendirilemez. ġube Yönetim Kurulunda unvanlı
göreve seçilenlerden ġube BaĢkanı iĢyerinden ayrılıp profesyonel olarak sendikada devamlı
vazife görür. Unvanlı unvansız diğer yöneticiler ise amatör olarak görev yaparlar.
MADDE 37 - ġUBE YÖNETĠM KURULUNUN GÖREV VE YETKĠLERĠ
ġubeyi temsil görev ve yetkisi yönetim kurulu adına baĢkan tarafından kullanılır.

Kanunların, sendika tüzüğünün ve sendika yönetim kurulunun verdiği yetki çerçevesinde
Ģubenin yönetilmesi yönetim kuruluna aittir.
ġube yönetim kurulunun görev ve yetkileri Ģunlardır:
a)Gelir ve Gider hesaplarına iliĢkin iĢlemlerin yapılması, sarf yetkileri dahilinde bulunan
harcamaların usulüne uygun olarak yapılmasının sağlanması ve bunların karara bağlanması
sarflarla ilgili kararların onaylı birer örneğinin sarf evrakı ile birlikte incelenmek ve gereği
yapılmak üzere sarfın yapıldığı ayı takip eden ayın onbeĢine kadar sendikaya göndermek,.
b)ġube genel kuruluna sunulacak çalıĢma raporunu hazırlamak ve genel kurulu toplantıya
çağırmak,
c)ġube hudutları içinde kalan resmi ve özel kuruluĢlara karĢı Ģubeyi temsilen her türlü
iĢlemleri yapmak,
ç)ġubede istihdam edilecek eleman için kadro açılmasını Sendika Yönetim Kurulundan talep
etmek,
d)ġube sınırları içinde zuhur eden her türlü sendikal ihtilafın hallinde gerekli faaliyetleri
göstermek,
e)Sendika üyeliği için Ģubeye baĢvuran iĢçilerin üyeliklerinin kabul veya reddi hakkında karar
verilmesini sağlamak üzere baĢvurunun, baĢvuru tarihini izleyen üç iĢgünü içinde sendikaya
intikalini sağlamak,
f)ĠĢyeri sendika temsilcilerinin atanması veya değiĢtirilmesi hususunda sendikaya teklifte
bulunmak,
g)ġube sınırları içinde kalan iĢyerlerinde çalıĢan üyelerin her türlü müracaatlarını incelemek,
iĢverenler ve ilgili mercilerle iliĢki kurarak sonuçlandırmaya çalıĢmak, mahalli temaslarında
halledemediği konuları sendikaya intikal ettirmek,
h)ġube Genel Kurulunca ve Sendika yetkili organlarınca verilen diğer görevleri yapmak.
MADDE 38 - ġUBE YÖNETĠM KURULUNUN ÇALIġMA ESASLARI
ġube yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. ġube BaĢkanı veya yokluğunda kendine
vekalet eden ġube Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapar.
ġube Yönetim Kurulunun toplantı sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar
mevcut üyenin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eĢitliği halinde toplantı baĢkanının oyunun
katıldığı tarafın oyuna itibar olunur. Oylamanın gizli veya açık yapılması ġube Yönetim
Kurulunun kararına bağladır. ġube Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi
bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılmaları halinde tüzüğün 21’inci maddesi hükümleri
uygulanır.
GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKĠLER
MADDE 39 - ġUBE BAġKANININ GÖREV VE YETKĠLERĠ
ġubeyi ġube BaĢkanı temsil eder. ġube BaĢkanı ġube Yönetim kuruluna ve Ģubede kurulacak
komisyonlara baĢkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların baĢkanlığını Yönetim Kurulu
üyelerinden herhangi birine devredilebilir.
ġube BaĢkanı Ģubedeki bütün büroların amiri olup, her türlü çalıĢmaları denetlemeye ve
tetkike yetkilidir.
Sekreter ile Ģube yazıĢmalarını, mali sekreter ile muhasebe ve muamelat evrakını imza eder.
ġube baĢkanı lüzumu halinde bir karara bağlı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak 150.(yüzellibin) liraya kadar bütçe gereğince harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda Yönetim
Kurulunun tasvibine sunar. Bu harcama yalnız ġube BaĢkanı tarafından yapılır.
ġube BaĢkanı, Ģube faaliyetlerini koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

ġube BaĢkanı Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun bilgisi dâhilinde gerektirdiği hallerde
sendikayı temsilde yetkilidir.
MADDE 40 - ġUBE SEKRETERĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ
ġube BaĢkanının bulunmadığı zamanlarda baĢkanın görev ve yetkilerini kullanır. ġube
muamelatının yürütülmesi, Ģube bürolarının yönetimi sekretere aittir.
ġube Yönetim Kurulunca ve ġube BaĢkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.
MADDE 41 - ġUBE MALĠ SEKRETERĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ
ġubenin mali konulardaki bilcümle iĢlemlerini kanun ve tüzük hükümleri ile sendikanın
yetkili organlarının talimatları dahilinde yürütür.
ġube Yönetim Kurulunca ve ġube BaĢkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.
MADDE 42 - ġUBE TEġKĠLATLANMA VE EĞĠTĠM SEKRETERĠNĠN GÖREV VE
YETKĠLERĠ
ġubesine bağlı üyelerin, eğitiminde, sorunlarını çözümlemede, Ģube faaliyet sahası dıĢında
kalmıĢ iĢyerlerinin sendika bünyesinde teĢkilatlanmasını sağlamada,bölgesinde düzenlenen
seminer, konferans, açık oturum, brifing gibi toplantıları izlemede veya düzenlemede bu
tüzüğün 26. ve 27. maddesi hükümlerine kıyasen faaliyette bulunur.
ġube Yönetim Kurulunca ve ġube BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri de yürütür.
MADDE 43 - ġUBE DENETLEME KURULU
a)ġube denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından tüzüğün 18’inci maddesinde sayılan
niteliğe sahip üye veya delegeler arasından seçilen 3 asil üyeden oluĢur. Asil üye sayısı kadar
da yedek üye seçilir.
Denetleme Kurulu, sendika denetleme kurulunu çalıĢma Ģeklini düzenleyen bu tüzüğün ilgili
maddesi hükümlerine kıyasen çalıĢır.
b)ġube denetleme kurulu Ģube yönetim kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararlarına
uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
Sendika tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar, ara raporunu Ģube baĢkanına verir.
Devre sonu raporunu da Ģube genel kuruluna sunar.
MADDE 44 - ġUBE DĠSĠPLĠN KURULU
ġube disiplin kurulu Ģube genel kurul tarafından tüzüğün 18. maddesinde sayılan niteliklere
haiz üye veya delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 asil üyeden meydana gelir. Aynı sayıda
yedek üye de seçilir. ġube disiplin kurulu sendika disiplin kurulunun çalıĢması ile ilgili
tüzüğün, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında
soruĢturma yapar ve uyarı veya kınama cezalarından birini verir. Sonucunu Ģube baĢkanına,
Ģube genel kuruluna ve diğer ilgililere bildirir.
ġube disiplin kurulu sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı raporları
sendikaya gönderilmek üzere Ģube baĢkanına sunar.
MADDE 45 - TEMSĠLCĠLER

Temsilciler, 2821 sayılı yasanın 5. maddesindeki Ģartlara sahip o iĢyerindeki üyeler arasındaki
sendika yönetim kurulunca atanırlar. (ġube bulunan yerlerde, Ģube yönetim kurulunun görüĢü
alınır.)
Temsilciler, görevlerini 2821 sayılı yasanını 35. maddesine uygun olarak, sendika yönetim
kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yaparlar.
Temsilcilerin görev süreleri, birbirini takip eden iki genel kurul arasıdır.
MADDE 46 - ġUBE FAALĠYETLERĠNDE UYULACAK ESASLAR
Sendika Ģubeleri; sendikanın genel ilke ve prensiplerini zedeleyecek faaliyet ve beyanda
bulunamazlar.
MADDE 47 - SEÇĠMLERDE UYULACAK ESASLAR
Sendika ve Ģube zorunlu organları ile sendika ve konfederasyon genel kuruluna katılacak
delege seçimleri 2821 sayılı sendikalar kanununun 14. maddesi uyarınca ve bu maddede
belirlenen esaslar dahilinde serbest, eĢit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.
Sendika ve Ģube genel kurullarındaki diğer oylamalar açık oyla yapılır.
Genel Kurul dıĢındaki zorunlu organlara seçilen asil üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.
MADDE 48 - SENDĠKANIN GELĠRLERĠ
a)Üyelerinden alınacak üyelik aidatı,
b)Toplu-ĠĢ SözleĢmesi, grev ve lokavt kanununda belirtilen dayanıĢma aidatı,
c)Sendikalar kanununa göre yapılacak faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerden
sağlanacak gelirler,
ç)BağıĢlar,
d)Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satıĢlarından doğan
kazançlardan ibarettir.
MADDE 49 - SENDĠKANIN GĠDERLERĠ
Sendika; amaçları ve faaliyetleri dıĢında harcama yapamaz ve bağıĢta bulunamaz.
Sendika, gelirlerinin en az yüzde onunu (%10) üyelerinin mesleki eğitimi ile bilgi ve
tecrübelerini arttırmak için kullanmak zorundadır.
Sendika, üyeleri ile çalıĢtırdığı kiĢiler dahil hiç kimseye borç veremez. Sendika, envanter
defterine kaydedilen ve demirbaĢ sınıfına giren her türlü eĢya ve malzeme hakkında gider
olarak iĢlem yapılamaz.
MADDE 50 - BÜTÇENĠN DÜZENLENMESĠ
Bütçe, sendika yönetim kurulunca hazırlanır. Genel kurulun onayına sunulur ve kesin Ģeklini
alır.
Bütçe dört yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır. Bütçede her türlü
harcamalar, ücretler, menkul ve gayri menkul mal karıĢıklıkları ayrı ayrı gösterilir.
Hesap dönemi takvim yılıdır.
MADDE 51 - SENDĠKACA TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR
Sendika, aĢağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fiĢleri düzenler.

a)Üye kayıt fiĢleri ve defteri ile çıkıĢ bildirimi,
b)Genel Kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararlarının numara ve
tarih sırasına göre yazılmasına mahsus karar defterleri,
c)Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt
defterleri ile zimmet defteri,
ç)Gelen evrakın asıl, giden evrakın suretlerini saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,
d)Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,
e)Gelir makbuzları ve bunları zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına
mahsus dosyalar.
Yukarıda yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen onbeĢ gün içinde tasdik ettirilir.
Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dıĢında yardımcı defterler de tutabilir.
Sendika defter ve belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından baĢlayarak on
yıl süre ile saklamak zorundadır.
MADDE 52 - MAL BĠLDĠRĠM
Sendika ve sendika Ģubelerinin baĢkanları ve yöneticileri göreve seçildikten üç ay içinde
kendilerinin, eĢlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının sendikalar kanunun altınca maddesi
uyarınca çıkarılan yönetmelik esaslarına görev doldurulacak mal varlığı bildirimini notere
vermek zorundadırlar. Bu bildirimin verildiğini gösteren noterlikten alınacak belge, sendika
veya sendika Ģubesi denetçilerine verilir. Bu belgeler yönetim kurallarının karar defterinin
özel bir sayfasına yazılır. Bu sayfa denetçiler tarafından imza edilir.
Yedek üyeler mal bildirimlerini göreve getirildikleri tarihten itibaren üç ay içinde notere
vermek zorundadırlar.
Bu zorunluluğa uymayanların sendika ve sendika Ģubesindeki yöneticilik sıfatları bildirim
süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle sona erer. Mal bildiriminde bulunan kiĢiler
görev süreleri sonunda tekrar seçilseler bile, yukarıdaki esaslara görev yeniden bildirimde
bulunmak zorundadırlar. Aynı görev süresi için mal bildirimleri bir defaya mahsus olarak
verilir ve yöneticilerin görevinin sona ermesinden itibaren 5 yıl süre ile noterde saklanır.
Mal bildiriminde yazılı olanlar açıklanamaz, ancak, yargı mercilerince ve denetleme veya
inceleme yetkisine sahip diğer makam, organ ve mercilerce iade edilmek üzere alınabilir.
MADDE 53 - MAL ĠKTĠSABI
Sendika, amaç ve görevlerinin gerektirdiği taĢınır ve taĢınmaz mal iktisap edebilir.
MADDE 54 - ÜST KURULUġ ÜYELĠĞĠ
Sendika, Türkiye iĢçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-Ġġ), Uluslararası TaĢıma
ĠĢçileri Federasyonu (ITF)’nın ve Avrupa TaĢıma ĠĢçileri Federasyonu (ETF)'nin üyesidir.
MADDE 55 - ÜST KURULUġ TALĠMATLARINA UYMA ZORUNLULUĞU
Sendika Ģubeleri, sendikanın; sendika da konfederasyonunun kanun ve tüzük hükümleri
doğrultusunda vereceği talimatlara uymak zorundadır.
MADDE 56 – KONFEDERASYONUN SENDĠKAYI DENETĠMĠ
Konfederasyon, sendikanın gelir ve giderlerini, giderlerinin sarf yerlerini ve her türlü
faaliyetlerini denetler.

MADDE 57 - GÖREVLĠLERĠN ÜCRET, TAZMĠNAT VE SOSYAL HAKLARI
a)Sendika ve Ģubelerin yönetim kurulu ile baĢkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek,
yolluk ve tazminatları, genel kurul tarafından tespit olunur.
b)Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret gündelik ve
yollukların tavanı da genel kurul tarafından tespit olunur.
c)Sendika ve sendika Ģubelerinde çalıĢtırılanların iĢ akitlerini yapmaya, feshe, bunlara
ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal hakları tesbite sendika yönetim
kurulu yetkilidir. Bu hususlar tahmini bütçede ve genel kurula sunulacak faaliyet raporunda
gösterilir.
ç)Sendika, yönetici ve çalıĢanların sosyal güvenlik, sigorta, dinlenme haklarını garanti eder,
Emekli sandığına tabi profesyonel yönetim kurul üyelerine, sosyal sigorta kurumunun
üyelerine sağladığı (bakmakla yükümlü olduğu eĢ ve çocukları dahil) tüm haklar aynen
sendika tarafından sağlanır.
d)Sendika, sendika Ģubesi, yönetim kurulu baĢkan ve üyeleri 30 iĢ günü ücretli izin hakkına
haizdir.
e)Sendika ve sendika Ģubesi yöneticileri ile sendikada görevlendirilen üyeler veya çalıĢanların
görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazalardan dolayı ölümleri halinde mirasçılarına THY
A.O. Toplu-ĠĢ SözleĢmesinin ilgili maddesinde kabul edilen miktar, maluliyetleri halinde,
maluliyet oranına göre yukarıdaki miktarı aĢmamak kaydı ile sendika yönetim kurulu
tarafından tayin olunacak miktarda sosyal yardım yapılır. Ġlgililerin kanunlardan doğan diğer
hakları saklıdır.
f)Sendika Merkez ve ġube Yönetim Kurulu baĢkan ve üyeliklerinde profesyonel olarak görev
alanların yeniden seçilmemeleri, maluliyet emeklilik gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmaları
veya baĢka nedenlerle görevlerinden çekilmeleri, seçime girmemeleri halinde kendilerine,
ölümü halinde kanuni mirasçılarına, sendika yöneticiliğinde geçen süreler için, Yasa
hükümlerine uygun olarak iĢçilere uygulanan bildirim önel ve kıdem tazminat tutarı toplamı
miktar kadar tazminat ödenir. Ayrıca görevi devam eden profesyonel yöneticilerin
tazminatları aynı esaslar dahilinde hesaplanarak, zorunlu organların seçildiği her genel kurul
sonrası ödenir ve geriye doğru sendika yöneticiliğinde geçen sürelerle ilgili bir hak talebi
kalmaz.
Bu bentte belirtilen tüm ödemeler sendikaca olağan genel kuruldan önce hazırlanacak faaliyet
raporunda gösterilir. Ayrıca genel kurullardan bir sonraki dönem için ödenebileceği
düĢünülen bu tür tüm giderler tahmini bütçede gösterilir.
g)Profesyonel olarak vazife gören yönetim kurulu üyelerinin ücret ve sosyal hakları;
profesyonel kadroda ücretli olarak vazife görüp tekrar yönetici kadroya seçilemeyenler,
vazifeleri seçilme yetkili kurulca hitama erdirilenler ile görevinden istifa edenlerden
iĢyerlerindeki vazifelerine intisap edemeyen profesyonel kadro mensuplarına, en çok üç ay
müddetle son aldıkları aylık ücretleri ödenir.
Bu bentte belirtilen tüm ödemeler sendikaca olağan genel kuruldan önce hazırlanacak faaliyet
raporunda gösterilir.
Ayrıca, genel kurullarda bir sonraki dönem için ödenebileceği düĢünülen bu tür tüm giderler
tahmini bütçede gösterilir.
h)Sendika ve sendika Ģubelerinde personel, uzman ve müĢavir olarak çalıĢtırılan kimselerin
kıdem tazminatları kanun hükümleri esasları dahilinde beher hizmet yılı için kırk gün
üzerinden sendikaca ödenir.
MADDE 58 - BĠRLEġMEYECEK GÖREVLER
Sendika veya sendika Ģubesi yöneticileri (Genel Kurul hariç zorunlu organlarda görev alanlar)
sendika bünyesi içinde baĢka bir zorunlu organda göreve seçilemez. Aksi halde sendikadaki

görevlerinden birini tercih eder, bu tercihini bir ay içinde kullanmaması halinde son seçildiği
görevi kendiliğinden düĢer.
MADDE 59 - YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI
a)Sendika genel kurul toplantısına iĢtirak eden ve sendika zorunlu organlarında görevli olan
üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları sendika tarafından ödenir.
b)Sendika yönetim, denetleme, disiplin ve baĢkanlar kurulları üyelerinin toplantılarına
katılmaları dolayısıyla varsa ücret kayıpları ile yolluklar sendikaca ödenir.
c)Sendika Ģubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin toplantılara
katılmaları dolayısıyla varsa ücret kayıpları ile yollukları sendika Ģubesince ödenir.
d)Bu kurullar dıĢında BaĢtemsilci ve üyeler sendikaca resmi görev emri ile görevlendirilirse
varsa ücret kayıpları ile yollukları sendika Ģubesince ödenir.
MADDE 60 - YURTDIġINA GÖNDERĠLME
Sendika tarafından yetkili olarak üyesi bulunulan uluslararası bir kuruluĢa gönderilen
yönetici, müĢavir ve temsilcinin ücret ve yollukları sendika tarafından karĢılanır. Bu ücret ve
yollukların miktar ve esasları genel kurulca tesbit olunur.
MADDE 61 - TÜZÜK DEĞĠġĠKLĠĞĠ
Sendika Ana Tüzüğünde yapılacak değiĢiklikler sendika Genel Kurulunun delege tam
sayısının salt çoğunluğunun oyu ile mümkündür. Tüzükte yapılan değiĢiklikler üst kuruluĢa
bildirilir.
MADDE 62 - GREV, SOSYAL FAALĠYET ve EĞĠTĠM FONU
Merkez Yönetim Kurulu Sendikanın aylık aidat gelirinin %25’ni sini Grev, Sosyal Faaliyet
ve Eğitim fonu olarak ayırmakla yükümlüdür. Grev, Sosyal Faaliyet ve Eğitim fonunda
biriken kesintilerin hangi amaçla ve Ģartlarla kullanılacağı, Ana Tüzüğün eki (EK-2) olarak
Genel Kurul tarafından kabul edilen Yönetmelikle belirlenir. Bu fonda biriken kesintiler
sendikanın herhangi bir diğer harcamasında kullanılamaz. Grev ve lokavt ortamının
oluĢmaması halinde Yönetmeliğin Grev Fonu bölümünde biriken meblağın bir daha dönem
için kullanım Ģekli genel kurul tarafından belirlenir.
MADDE 63 - FESĠH VE TASFĠYE
Sendikanın fesih kararını genel kurul alabilir. Fesih kararı genel kurul delege tam sayısının
salt çoğunluğunun oyu ile alınabilir. Sendikanın feshi halinde mameleki, üyesi bulunduğu üst
kuruluĢa devredilir.
MADDE 64 - ADLĠ TAKĠBATA UĞRAMA
Sendikanın fesih veya sendika yöneticilerinden bir veya-birkaçı anayasa ve sendikalar
kanunun saydığı konu ile ilgili suçlar dıĢında sendikal faaliyet sebebi ile adli takibata
uğraması ve bu suçtan mahkum edilmesi halinde, yönetim kurulunca gerekli tedbirler alınır.
Sendika Ģubesinin karar almasını engelleyecek miktarda üyesinin takibata uğraması halinde
sendika yönetim kurulu sendikanın karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata
uğraması halinde ve sendikanın bağlı bulunduğu üst kuruluĢ gerekli tedbirleri alır.

MADDE 65 - SENDĠKA KURUCULARI
Sendika kurucularının ad ve soyadları meslek ve adresleri aĢağıda gösterilmiĢtir.
Soyadı adı

Baba Adı

Doğum Tarihi

ĠĢyeri
THY A.O.
Personeli

AKALIN Sami

H.Hüsnü

1922-Teke

BALCI Erdoğan

Mehmet

1933YeĢilhisar

DĠNÇER Ġbrahim

Mustafa

1920-Silifke

ERTAN Muzaffer

Mehmet

1928-TavĢanlı

GEZER Necati

Mülayim

1926-Ġstanbul

ILGICIOĞLU Behçet

Abdülfettah

1932EskiĢehir

KIZILKAYA Adnan

Murat

1340-Ġstanbul

MUTLU Turan

Bilal

1936-Kırklareli

ÖZALP Salih

Ġsmail

1944-Ünye

SERDAROĞLU
Sedat

Sadık

1931-Ġstanbul

TOYDEMĠR Ayhan

Cemal

1930-Samsun

KURNAZ Memduh

Kadir

1338-Ġstanbul

TÜRKER Mustafa

M. Behçet

1926-Urfa

OKÇETĠN Hüseyin

Sabit

Seri Uçak
1326-Erzurum Personeli

"

Adresi
Halkalı Cad. No. 39/1
YEġĠLKÖY
Kariye Mah. NeĢter Sok.
No.6/3
EDĠRNEKAPI
Ayamas Övdül Sok. No.11/7
ÜSKÜDAR
Cumhuriyet Doğan Sok. No.1
KARTAL
ġükran Çiftliği S. ġükran Apt.
No.12/3 BAKIRKÖY
Hacı Ehvat Mah. Hacı Manav
Sok.
37/1 SAMATYA
K.Ayosofya Bahraç Sok.
No.11
KUMKAPI
Akbıyık Cad. No. 8
SULTANAHMET
BitiĢik Bağlar Sok. No.5
BAKIRKÖY
Akdeniz Cad. HüsrevpaĢa
Sok.
No.38/3 FATĠH
Hacı ġükrü Sok. No. 26
KADIKÖY
Safranyolu Er. Sok. No.4
KÜÇÜKÇEKMECE
Düğmeciler Mah. Kitapçı
Kasım
Sok. No. 6 EYÜP
Ethem Efendi Cad. No. 81
ERENKÖY

MADDE 66 - YÜRÜRLÜK
Bu tüzük 2821 sayılı Sendikalar Kanununun geçici birinci maddesi gereğince 12 Aralık 2010
tarihinde yapılan Olağan 26. Genel Kurulda kabul edilmiĢ ve aynı tarihte yürürlüğe girmiĢtir.

TÜRKĠYE SĠVĠL HAVACILIK SENDĠKASININ 25. OLAĞAN GENEL KURUL
KARARIYLA KABUL EDĠLEN GENEL KURUL DELEGE SEÇĠM YÖNETMELĠĞĠ
EK-1

Birinci Bölüm:Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Madde 1- Amaç
Bu Yönetmelik, Sendikalar Yasası ve Hava-ĠĢ Sendikası Anatüzüğü’nün 13. ve 33.
Maddeleri uyarınca Genel Merkezin bulunduğu ildeki iĢyerlerinde, Ģube bulunmayan diğer
illerdeki iĢyerlerinde, üye sayısı 500‘ü aĢan ġubelerinde ve üye sayısı 500’ü aĢmayan
ġubelerinde, Genel Merkez Genel Kurulunu oluĢturacak delegelerin serbest-eĢit, gizli oy, açık
sayım ve döküm esasına göre seçim iĢlemlerinin belirlenmesini bu yönden uygulama
birliğinin sağlanmasını amaçlar.

Madde 2-Kapsam
Bu Yönetmelik, 2821 sayılı Sendikalar Yasasının 10. (EK-1) ve Türkiye Sivil Havacılık
Sendikası Ana Tüzüğünün 13. Maddesine (EK-2) uygun olarak, Sendika Genel Merkez ve
ġube Genel Kurulunu oluĢturacak delegelerin seçimi için uyulacak esasları kapsar.
Madde 3-Tanımlar:
Üye:
Sendikalar Yasasının ilgili madde hükümlerini yerine getirmiĢ ve noterden tasdikli üye fiĢi,
Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulunca onaylanmıĢ veya üyeliği Sendika Yönetim
Kurulunca onaylanmadığı halde ilgili Mahkeme kararı ile onaylanmıĢ ve bu Mahkeme
onayını Sendika Genel Merkezine tebliğ eden, kiĢidir.
Toplu ĠĢ SözleĢmesi yürürlükte iken iĢyeri geçici olarak tatil edildiğinden iĢ akdinin devam
etmesine rağmen aidat ödemeyenler, bir önceki dönem için TĠS imzalanan iĢyerlerinde veya
yeni iĢyerlerinde yetki için baĢvurulmuĢ olmasına rağmen henüz Toplu ĠĢ SözleĢmesi
imzalanamadığından ötürü aidat ödemeyenler, yeni örgütlenilen ya da bir önceki dönem toplu
sözleĢme imzalanmamıĢ iĢyerlerinde yetki belgesi gelmiĢ olmasına rağmen henüz toplu
sözleĢme imzalanmadığı için aidat ödemeyenler, grev ya da lokavt nedeniyle aidat
ödeyemeyenler, aidat ödeyen üye gibi delege tespitinde göz önüne alınırlar.
Delege:
Sendika Genel Merkez Genel Kurullarında veya ġube Genel Kurullarında görev yapmak
üzere, iĢyerinde, bu Yönetmelik esasları kapsamında üyeler arasından gizli oy, açık tasnif
usulü ile seçilmiĢ üyedir. Delegeler bu hak ve görevlerini bir baĢka üye veya kiĢiye
devredemezler.
ĠĢyeri:
Sendika üyesinin, çalıĢtığı iĢyeri ve iĢletme resmi kayıtlarında, bağlı olduğu birimdir.

Seçim Kurulu:
Sendika Temsilcilerinin organizasyonu ile, iĢyerlerinde delege seçimine baĢlamadan önce
seçim iĢlerini yürütecek o iĢyeri üyelerinden Yönetmelik esasları kapsamında seçilmiĢ
üyelerdir.
Delege Seçim Listesi:
Türkiye Sivil Havacılık Sendikası Ana Tüzüğünün 13. Maddesine (EK-2) uygun olarak,
iĢyerlerinden genel kurullara katılacak delege sayılarının hesaplanabilmesi ve delege
seçimlerinin yapılabilmesi amacıyla, Genel Merkez Olağan Genel Kurulu ve buna bağlı Ana
Tüzüğün 33. Maddesine uygun olarak ġube Olağan Genel Kurullarının yapılacağı tarihler
Genel Merkez Yönetim Kurulunca karar defterinde tespit edilir.
Bu tespit edilen tarih esas alınarak, yapılması gereken ilk ġube Olağan Genel Kurulu ilk
toplantı tarihinden en az 15 gün önceki tarihte iĢyerlerindeki sendika üyelerinin sayısını
belirleyen ve EK-3 ĠĢyeri Delege Sayısı Hesaplama Tablosuna göre iĢyeri delege sayısının
belirlenmesinde kullanılan listedir.
ĠĢyeri Delege Sayısı Hesaplama Tablosu (EK-3):
Bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak iĢyeri delege sayısının hesaplanmasında, ve
belirlenen iĢyeri delege sayılarının tespitinde kullanılan tablodur.
Tutanak Defteri:
ĠĢyeri Seçim Kurulunca iĢyeri delege seçimlerinin baĢlatılması amacıyla Seçim Kurul
üyelerinin belirlenmesi ile seçimlerin bitim ve sonuçların tutanakla belirlenmesi arasında her
türlü karar, itiraz, itirazın sonucu ve diğer seçim iĢlemlerinin seçim kurulu üyelerince kayıt
ve imza altına alındığı defterdir.
Seçim Tutanağı (EK-4) :
ĠĢyeri seçim kurulunca Yönetmelik esasları kapsamında kapalı oy açık tasnif usulü ile yapılan
iĢyeri delege seçim sonuçlarının belirtildiği, Seçim Kurulunca imza ve kayıt altına alınan
belgedir.
ĠĢyeri Delege Adayı Bilgi Formu (EK-5) :
Sendika üyelerinden, iĢyeri delege seçimlerine katılacak adayların, gerekli bilgilerini
doldurduğu ve imzalayarak delege seçimlerinin yapılacağı tarihte oy verme iĢlemi
baĢlamadan, iĢyeri seçim kuruluna teslim etmesi gereken belgedir.

Ġkinci Bölüm : ĠĢyeri Delege Seçiminde uyulacak esaslar
Madde-4

Seçilecek Delege sayısının Tespiti

Genel Merkez Genel Kurulunu oluĢturacak Delegeler, tanımlar bölümünde tarif edilen
iĢyerleri esas alınarak ġUBE ve TEMSĠLCĠLĠKLER de o iĢyeri üyeleri arasından EK-3’ün ( 8
)’inci sütununda belirtilen sayı kadar seçilir.
Genel Kurulları delege ile yapılacak olan Sendika Ģubeleri de bölgelerindeki iĢyerlerinden bu
yönetmelik esaslarına uygun olarak delege seçimlerini yaparlar.
Madde-5

Seçim Kurulu:

Sendika üyeleri, Sendika Temsilcilerinin organizasyonu ile iĢyerlerinde delege seçimine
baĢlamadan önce, seçim iĢlerini yürütecek o iĢyeri sendika üyelerinden bir seçim kurulu
seçerler.
Seçim Kurulu üye sayısı 100 kiĢiden az olan iĢyerlerinde 3, 100 kiĢiden fazla olan iĢyerlerinde
5 kiĢiden teĢekkül eder ve seçilen üye adedi kadar da yedek üye seçilir. Üye sayısı seçim
kurulu teĢekkülüne imkan vermeyen iĢyerlerinde ise, seçim kurulu varsa Sendika Temsilcisi
veya bir üyeden teĢekkül eder.
Sendika Temsilcileri iĢyerleri idari yetkililerine haber vererek, Seçim Kurulu seçiminin
yapılacağını en az iki gün önce bir yazı ile üyelere duyurur. Bu yazıda seçimin yapılacağı gün,
saat ve yer belirtilir. Belirtilen bu zaman ve yerdeki toplantıda bulunan Sendika üyeleri
arasında açık oylama ile Seçim Kurulunun asil ve yedek üyeleri seçilir.
ĠĢyerlerinde açık oyla seçilen seçim kurulu iĢyeri temsilcisinin daveti üzerine toplanırlar.
Toplantıya gelemeyeceğini ve görev kabul edemeyeceğini belirten seçim kurulu üyesinin
yerine birinci yedekten baĢlamak üzere yedek üyeler toplantıya davet edilir. Toplantıya bütün
kurul üyelerinin iĢtiraki esas olmakla beraber, asil ve yedek üyelerin davete rağmen toplantıya
iĢtirak etmemeleri halinde kurul ekseriyetin iĢtiraki ile toplanır ve aralarından birini kurul
baĢkanı seçerler.
Yapılan davete rağmen seçim kurulu üyelerinin bir araya gelememesi veya ekseriyetin
sağlanamaması halinde iĢyeri seçim kurulu Sendika Temsilcisinin baĢkanlığında iĢyeri üye
adedine göre tensip edeceği üyelerden teĢekkül eder.
Seçim Kurulu, üyelerinin tümünün iĢtiraki veya ekseriyetinde toplanıp, Kurul BaĢkanını
seçtikten sonra, herhangi bir sebeple bundan sonraki toplantıları için ekseriyet temin
edilememesi halinde Kurul BaĢkanı durumu Sendika Temsilcisine bildirir ve ekseriyet nisabı
Sendika Temsilcisinin tensip ettiği üye ile sağlanır.
Madde-6

Tutanak Defterinin kullanılması:

Seçim Kurulunda bir tutanak defteri bulunur. Seçime ait her türlü kararlar ve muameleler bu
deftere yazılır ve kurul üyeleri tarafından imzalanır.
Madde-7

Seçim Listesi iĢlemleri

ĠĢyerlerinde Genel Kurul delege seçimine katılacak o iĢyeri sendika üyelerinin listesi ve o
iĢyerinin delege sayısı Sendika Temsilcileri tarafından en az 3 gün önce iĢyerleri ilan tahtasına
asılarak, üyelere duyurulur.

Sendika Temsilcileri, ilan edilen o iĢyerindeki üyelerin seçim kütüğünü 2 nüsha halinde, 5
Madde esaslarına göre seçilen Seçim Kurulu BaĢkanlığına verir.
Sendika üyesi olmakla beraber herhangi bir sebeple listede ismi bulunmayan üye bu ilan
müddeti içinde temsilcilik nezdinde Genel Merkeze itirazda bulunur. Yaptırılan inceleme ile
de gereken düzeltme yapılır ve üyenin adı listelere ilave edilir.
Bu düzeltmeyi Sendika Genel Merkezi talimatı doğrultusunda seçim kurulu baĢkanı ve
Sendika Temsilcisi yapar.
Madde-8 Delege Seçimlerinin yapılması
Seçimler Genel Merkez Yönetim Kurulunca ilan edilen yer, gün ve saatte ve çalıĢma saatleri
esnasında gizli oy ile yapılır.
Sendika üyesinin kendi rızası dıĢında veya imzalanmamıĢ olarak verilen delege aday bilgi
formu iĢyeri seçim kurulunca iĢleme konulmaz.
Seçim günü seçime iĢtirak eden seçmen üye, seçim mahallinin hemen yanındaki yerde listede
adını ve sıra numarasını bulur. Seçim Kurulu BaĢkanlığına sıra numarasını bildirerek,
müracaat eder. Kurul tarafından Ģahsen tanınmıyorsa Kurul BaĢkanlığının talebi üzerine
Sendika veya iĢyeri tanıtma kartını da gösterir.
Seçmen listesinde sıra numarasına göre kimliği tespit edilen üyeye Sendika Genel Merkezince
hazırlanmıĢ olan üstü Sendika kaĢe veya mühürlü zarfı verir. Üye gizli oy hücresine girerek
bu zarfa adayları havi oy pusulasını veya kendi yazdığı oy pusulasını koyarak zarfı kapatır ve
Seçim Kurulundaki listeyi imzalar.
Oy verme iĢlemi baĢladıktan sonra kendi rızası dıĢında aday gösterildiğini belirterek veya
herhangi bir nedenle Seçim Kuruluna yazılı dilekçe ile baĢvurarak adaylıktan çekildiğini
beyan eden delege adaylarının, seçim sonucunda aldığı oya bakılmaksızın delege adaylığı
kendiliğinden iptal olur. Bu nedenle eksilecek o iĢyeri delege sayısı, en fazla oy alan diğer
delege aday sırası dikkate alınarak tamamlanır.
Madde-9

Tasnif:

ÇalıĢma saatlerine göre seçim için tespit ve ilan edilmiĢ sürenin bitiminden sonra sırada oy
kullanacak seçmenin bulunmaması halinde veya bütün seçmenlerin oy kullanmaları halinde
kurul seçim iĢlemini bitirir ve oyların tasnifine geçilir.
Tasnif açık olarak yapılır.
Oy kullanan üyelerin miktarı seçim kurulu seçmen listesindeki imzaların adedi tespit
edildikten sonra sandık açılır ve zarfların sayımına baĢlanır.
Sandıktan seçime iĢtirak eden üye adedinden fazla zarf çıktığı takdirde, zarflar tekrar sandığa
konulur ve seçim kurulu baĢkanı tarafından fazla çıkan zarf adedi kadarı geliĢigüzel alınarak
imha edilir ve bu iĢlemin sonuçları tutanak defterine de geçirilir.
Madde-10

Oyların sayımı:

Oyların sayımı Ana Tüzüğün 13. Madde esaslarına göre yapılır. Zarflar açılarak oyların
sayımına geçilir. O iĢyerine düĢen EK-3 ile belirlenen delege sayısından fazla geçerli isim
ihtiva eden oy pusulası iptal edilir.
ĠĢyeri delege toplamını veya daha az isimleri ihtiva eden oy pusulaları tamamen aynen kabul
edilir.
Ġmzalı veya mühürlü veya seçmenin kim olduğunu belirten herhangi bir iĢareti taĢıyan oy
pusulaları tamamen iptal edilir.
Okunamayan aday isimleri sayıma alınmaz; aynı oy pusulasında okunabilen diğer aday
isimleri sayıma katılır.
Madde-11

Delege Seçiminin sonucu:

Bu Yönetmelik hükümleri gereğince geçerli oyların sayımından sonra delege adaylarının
aldıkları oylar seçim kurulunca tanzim olunacak bir Seçim Tutanağında (EK-4) belirtilir.
Delege seçimine katılan adaylar, en çok oy alma sırasına göre (Oyların eĢitliği halinde, eĢit oy
alanlar arasında ad çekilerek sıralama düzenlenir.) adı soyadları ile almıĢ oldukları oy
miktarlarını içeren Seçim Tutanağının (EK-4) bir nüshası ve imzalı seçmen listesi ile Genel
Kurul Delege Bilgi Formları (EK-5 ) seçime müteakip, Seçim Kurulu BaĢkanlığınca derhal
Sendika Genel Merkezine gönderilir.
Madde-12 Genel Kurula katılım
Seçim Kurulları BaĢkanlıklarınca, Sendika Genel Merkezine iĢbu Yönetmeliğin 10. Maddesi
hükmünce gönderilen tutanak gereğince hazırlanacak delege tanıtma kartları Genel Kurul’un
baĢlayacağı gün imza karĢılığı delegelere verilir.
Madde-13 Son Hükümler
Seçim Kurulları BaĢkanları delege seçimi tamamlandıktan sonra seçim imza cetveli, tutanak
defteri, seçim tutanağı ve oy pusulalarını tanzim edilecek bir zabıtla imza mukabili Sendika
Temsilcilerine Genel Merkeze göndermek üzere teslim ederler. Temsilciler bu, imza cetveli,
seçim tutanağı, oy pusulaları ve tutanak defterini bir zarfa koyarak Genel Merkeze
gönderirler.
a- Genel Kurul delege seçimi Olağan Genel Kurul toplantıları için yapılır. Olağan Genel
Kurul toplantısından sonra müteakip Olağan Genel Kurul toplantısı arasında yapılabilecek
olan Olağanüstü Genel Kurullara yeni bir delege seçimine gidilmeksizin bu delegeler iĢtirak
ederler.
b- Bu yönetmelik hükümleri Türkiye Sivil Havacılık Sendikası Genel Merkezi tarafından
veya Genel Merkez adına ġube ve Temsilcilikler tarafından Genel Merkezin denetimi altında
yürütülür. Yönetmelikle anlaĢılmayan ve tereddüde düĢülen hususlar için ġube ve
Temsilcilikler vasıtasıyla Sendika Genel Merkezine delege seçim kurulu teĢekkülünden 3 gün
önce müracaat edilebilir.
c- Seçim sonrası itirazların yapılacağı mercii Hava-ĠĢ Genel Merkezidir. Seçim sonrası itiraz
veya diğer hususlardaki baĢvurular seçim tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde Genel
Merkeze yapılmalıdır. Genel Merkez Yönetim Kurulu baĢvuruları karara bağlar.
Madde-14

Yürürlük

Bu Yönetmelik Ana Tüzüğümüzün EKĠ olarak,, HAVA-Ġġ Genel Merkez 25. Olağan Genel
Kurulunda 17.12.2005 tarihinde kabul edilerek, tüzük hükümleri uyarınca bu tarihten itibaren
yürürlüğe girmiĢtir.
EK-1
2821 SAYILI SENDĠKALAR KANUNU MADDE 10:
GENEL KURULLARIN OLUġMASI
MADDE 10- ĠĢçi sendika Ģubesi genel kurulu, üyelerden oluĢur.
ĠĢçi sendikası Ģubesinin faaliyet sahasındaki iĢyerlerinde çalıĢan sendikalı iĢçi sayısı beĢ yüzü
aĢtığı takdirde Ģube genel kurulu delege esasına göre yapılır. Genel kurula katılacak delegeler,
üyeler tarafından serbest, eĢit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve sendika tüzüğündeki
hükümlere göre seçilir.
ġube genel kuruluna katılacak delege sayısı yüzden az iki yüz elli den çok olmamak üzere
sendika tüzüğünde belirlenir.
ĠĢveren sendikası genel kurulu, üyelerden, üye sayısı bini aĢtığı takdirde delegelerden oluĢur.
ġubesi bulunan sendikalardan delegeler ikinci fıkradaki usul uyarınca seçilir. Sendika genel
kurulunun delege sayısı iki yüzden az beĢ yüzden çok olmamak üzere tüzüğünde belirlenir.
ĠĢçi ve iĢveren konfederasyonu genel kurulu, üye sendikalarca seçilen en çok beĢyüz
delegeden oluĢur. Üye sendikaların genel kurulda kaç delegeyle temsil edileceği
konfederasyon tüzüğünde belirlenir.
Konfederasyon, sendika ve sendika Ģubesi yönetim ve denetleme kurulu üyeleri bu sıfatla
kendi genel kurullarına delege olarak katılırlar.
Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam
eder.
Sendika tüzüklerine delege seçilebilmeyi engelleyici hükümler konamaz.

EK-2
TÜRKĠYE SĠVĠL HAVACILIK SENDĠKASI ANA TÜZÜK
MADDE 13-SENDĠKA GENEL KURULUNUN KURULUġ ġEKLĠ
Sendika Genel Kurulu teĢekkülün en yüksek ve yetkili organı olup, ġube Genel Kurullarından
ve iĢyerlerinden seçilecek delegeler ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin de
katılmasıyla 300 delegeden oluĢur.
ĠĢyerlerinin çıkaracağı delege sayısının tespitinde her iĢyerine önce bir delege verilir. Bu
miktar artı Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısı 300 den çıkarılır. Hava-ĠĢ üye sayısı geri
kalan delege sayısına bölünmek suretiyle bir rakam elde edilir.
ĠĢyeri üye sayısının bu rakama bölünmesi ile her iĢyerinin çıkaracağı delege sayısı tespit
olunur. Bu suretle hesaplanan delege sayısı ile Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının
toplamı üç yüzü bulmadığı takdirde yukarıdaki bölme iĢlemine göre artık üye bırakan iĢyerleri
artık üye büyüklüklerine göre sıraya konulur ve ilk hesapta iĢyerleri arasında bölüĢtürülmemiĢ
bulunan delegelikler bu sıraya göre dağıtılır. Son kalan delegeliğin verilmesinde iki veya daha
fazla iĢyerinin eĢit artık üye göstermesi halinde bunlar arasında ad çekilir.
Bu dağıtıma rağmen delegelik sayısı 300’ü bulmadığı takdirde, en çok üyeye sahip iĢyerinden
baĢlamak üzere birer delegelik daha verilerek dağıtım tamamlanır.
ÇalıĢtığı iĢyerinden yurt içi veya yurtdıĢı görevine belirli süre ile tayin olan üyeler, tayin
edilmeden önce çalıĢtığı esas iĢyerinin iĢçisi sayılır, delege seçimlerinde esas iĢyerinde oy
kullanabilir ve esas iĢyerinden delege olabilirler.
Sendika ve ġube Genel Kurul delege seçimi, Sendika Yönetim Kurulu delege seçimi, Sendika
Yönetim Kurulu tarafından yukarıdaki esaslara göre hazırlanan delege seçim yönetmeliğine
uygun olarak yapılır.

EK-3
1
İŞYERİ

2
ÜYE SAYI

3
BİRİM
RAKAM

4
DELEGE

5
6
ZORUNLU
ARTIK
TEMSİL
ÜYE
DELEGELİĞİ SAYISI

7
ARTIK ÜYE
SAYISINA
GÖRE
KAZANILAN
DELEGE

8
TOPLAM
SEÇİLECEK
DELEGE
SAYISI

9
SORUMLU
BAŞ
TEMSİLCİ
VEYA
TEMSİLCİ

EK: 3’ÜN AÇIKLAMASI
1- ĠĢyerinin adı
2- Seçim Listesinin kesinleĢtiği tarih itibariyle o iĢyerindeki Hava-ĠĢ üye sayısı
3- Seçim Listesinin kesinleĢtiği tarih itibariyle Hava-ĠĢ’in tüm iĢyerlerindeki toplam üye
sayısının; iĢyeri zorunlu temsil delegesi ile merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin
toplamının 300’den çıkarılmasından sonra geri kalan delege sayısına bölünmesiyle elde edilen
BĠRĠM RAKAM
4- (2 No’lu) Sütundaki üye sayısının ( 3 No’lu ) sütundaki birim rakama bölünmesiyle
bulunan delege sayısı
5- Ana tüzüğün 13. maddesine uygun olarak verilen zorunlu delege sayısı
6- ( 2 No’lu ) Sütundaki üye sayısının ( 3 No’lu ) sütundaki birim rakama bölünme
iĢleminde arta kalan üye sayısı
7- ( 4 ) ve ( 5 ) Sütunlardaki delegeler ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin toplamı
300’ü bulmadığı takdirde;( 6 ) No’lu sütundaki artık üye sayılarının büyüklüklerine göre, ilk
hesapta iĢyerleri arasında bölüĢtürülmemiĢ delegeliklerin dağıtım sütunudur.
8- ( 4 ), ( 5 ) ve ( 7 ) No’lu sütunlardaki delegelerin toplamı olup, o iĢyerindeki üyeler
tarafından Hava-ĠĢ Genel Kuruluna katılmak üzere seçilecek nihai delege sayısıdır.

EK-4
.../.../2005

SEÇĠM TUTANAĞI
Sendikamızın 17-18 Aralık 2005 tarihlerinde yapılacak olan 25. Olağan Genel Kuruluna,
işyerlerimizde çalışan HAVA-İŞ üyelerini temsilen katılacak olan delegeleri belirlemek için
ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılan delege seçimlerinin sonunda; seçimlere ..... üyenin
katıldığı saptanmış, ..... adet iptal ..... adet geçersiz ..... geçerli oy kullanıldığı anlaşılmıştır.
Delege seçilenlerin adı ve soyadları, aldığı oy miktarları aşağıda ekli listede belirtilmiştir.
İşbu tutanak 3 nüsha olarak aşağıda/isim ve soyadları yazılı seçim kurulu üyeleri tarafından
tanzim edilerek, imzalanmıştır.

Delege Seçim Kurulu

...........................
Seçim Kurulu Başkanı

...............................
Seçim Kurulu Üyesi

.............................
Seçim Kurulu Üyesi

................................
Seçim Kurulu Üyesi

................................
Seçim Kurulu Üyesi

Not: Üye sayısı 100 kişiden az olan işyerlerinde seçim kurulu 3 kişiden, 100 kişiden çok olan
işyerlerinde ise, 5 kişiden oluşur.
Eki: (2)
-

Üye Seçim Listesi (.... sahife)
Genel Kurul Delege Bilgi Formu (.... adet)

Delege Seçimlerinin Yapıldığı Ġşyerinin Ünvanı:
Seçimi Kazanan Asil Delegenin
Adı ve Soyadı:

Aldığı Oy
Miktarı :

EK-5
Delege Aday Bilgi Formu
GENEL KURUL DELEGE BİLGİ FORMU

ADI SOYADI :

ÇALIŞTIĞI İŞYERİ ÜNVANI

BABA ADI :
ANA ADI :

ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN ADRESİ

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
NÜFUSA KAYITLI OLDTUĞU YER :
İLİ :

İLÇESİ:

KÖY:

MAHALLE:

İŞE GİRİŞ TARİHİ:

AİLE:
SIRA NO:

SENDİKA KART NO:

İŞYERİ SİCİL NO:
CİLT NO:

SIRA NO:

DELEGE ADAYININ İMZASI:

NOT: 2821 Sayılı Sendikalar Yasası Uyarınca, Delege adaylarının bu formu doldurması zorunludur.
Asil delege seçilmeyenlerin formları iade edilir.

HAVA_Ġġ 25. OLAĞAN GENEL KURUL KARARIYLA KABUL EDĠLEN HAVA-Ġġ
GREV, SOSYAL FAALĠYET ve EĞĠTĠM FONU YÖNETMELĠĞĠ
EK-2
AMAÇ:
Ana Tüzüğümüzün 62. Maddesine uygun olarak oluĢturulan Hava-ĠĢ Grev, Sosyal Faaliyet
ve Eğitim fonunun verimli Ģekilde kullanılmasını ve uygulama esaslarını belirlemektir.
FONUN KESĠNTĠ DAĞILIMI
Ana Tüzüğümüzün 62. Maddesine uygun olarak oluĢturulan Hava-ĠĢ Grev, Sosyal Faaliyet
ve Eğitim fonu alt hesap grubu oluĢturularak;
GREV FONU için %10 (yüzdeon),
SOSYAL FAALĠYET FONU için %5(yüzdebeĢ),
EĞĠTĠM FONU için %10(yüzdeon), olmak üzere biriktirilecektir.
FONUN KULLANILMASI
Fonun kullanılmasından Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Fondan bütün üyeler eĢit
yararlanır.
FONUN KULLANILACAĞI ALANLAR
A-GREV FONU
1-Bağlı bulunduğumuz Konfederasyon’ca ve bu Konfederasyon’a üye bir baĢka sendika
tarafından resmi yazı ile hesap numarası belirtilmiĢ olarak yapılan yasal grev ve lokavtla ilgili
dayanıĢma talebinin karĢılanmasında,
2-Yeni bir iĢyeri örgütlenmesi yapıldığında gereken, örgütlenme harcamalarında
3- Sendikanın Grev ve maruz kalınan lokavt uygulamalarında kullanılır.
B- SOSYAL FAALĠYET FONU
1- Üyenin kendisi, eĢi ve çocuğunun ile anne ve babasının ölümlerinde, cenazesine
gönderilecek çelenk giderlerinde.
2- Kadın üyenin doğum yapması halinde gönderilecek çiçek giderlerinde.
3- Üyenin evlenme törenine gönderilecek çiçek giderlerinde.
4- ĠĢverence ĠĢ Kanunu Sendikalar Kanunu ve Grev Lokavt Toplu ĠĢ SözleĢme kanunları
çerçevesinde veya toplu iĢ sözleĢmesinin uygulaması esnasında hakkında dava açılmıĢ üyenin
hukuki iĢlemlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılacak harcamalarda.
5- Üyenin kendisinin eĢi ve çocuğunun vefatı halinde, cenazelerin bir baĢka Ģehre götürülme
zorunluluğu çıktığında kullanılacak nakil aracı kiralama harcamalarında

C- EĞĠTĠM FONU
1-Sendikanın düzenlediği sendikal eğitim harcamalarında
2-Sendikanın düzenlediği sempozyum panel vb etkinliklerdeki harcamalarında
3-Sendikanın eğitimle ilgili ve diğer basın yayın harcamalarında
4- Sendikanın üyesi ile iletiĢimi geliĢtirmek amacıyla oluĢturulacak biliĢim harcamalarında
5- Sendikanın ĠstiĢare organlarının toplantıları ile ilgili harcamalarında
6- Üyelerin kültürel faaliyetlere katılımın sağlanması harcamalarında
7- Sendika üyeleri ile eĢ ve çocuklarına açılan çeĢitli kursların düzenlenmesi harcamalarında
kullanılır.
FONDA BĠRĠKEN ve GENEL KURUL DÖNEMĠ SONUNA KADAR HARCANMAYAN
BĠRĠKĠMLERĠN KULLANILMASI
Fonda biriken meblağın bir sonraki faaliyet döneminde
tarafından belirlenir.

nasıl kullanacağı Genel Kurul

UYGULAMA ESASLARI
Fonda biriken kesintiler kendi içinde birbirine aktarılamaz, Sendikanın bir baĢka
harcamasında kullanılamaz.
YÜRÜRLÜK
Bu fonlar ile ilgili Yönetmelik, Genel Merkez Genel Kurul karar tarihinden iki ay sonra
yürürlüğe girer.
Geçici Madde 1: Bu Yönetmelik 17-18 Aralık 2005 tarihlerinde yapılan Hava-ĠĢ 25. Olağan
Genel Merkez Genel Kurul kararı ile kabul edilmiĢtir..

Bu tüzük 2821 sayılı Sendikalar Kanununun geçici birinci maddesi gereğince 12 Aralık 2009
tarihinde yapılan Olağan 26. Genel Kurulda kabul edilmiĢ ve aynı tarihte yürürlüğe girmiĢtir.
Aslının Aynıdır.
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