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BtRINci BOLIIM
TAI\IMLAR

Madde 1- Sendikanrn Adt:
sendikamn adr TURrive HARB sANAfil, savumrln vE GWENLIK qALI$ANLARI

SENDIKASI'dI. Krsa adr TURK HARB-i$'tir.

Madde 2- Sendikanm Merkezi:
Sendikamn merkezi Ankara'dadrr. Adresi: inkrlap Sokak No:20 Krzlay-Ankara'drr.

Merkezin bagka ile nakline genel kurul, il iginde adres deligikliline ilgili mercilere bilgi vermek
koquluyla merkez ytinetim kurulu yetkilidir.

Madrle 3- Sendikamn igkolu:
Sendika, 6356 sayrh Sendikalar ve Toplu iq Sdzlegmesi Kanunu'nun 4. Maddesi (1). bendinde

yer alan ekli I saph cetvelde belirtilen 19 srra numarah Savunma ve Giivenlik Iqkolu'nda
kurulmuqtur. Savunma ve Gtivenlik lgkolu kapsamrna giren igyerlerinde ve bu iqyerlerinin
eklentilerinde Tiirkiye genelinde faaliyet gdsterir.

ixixcinOlUwt
SENDiKAI\IN AMACI. YETKiLERi YE

CALI$MAYONTEUd

Madde 4- Sendikanrn Amacr:
Sendika, iiyelerin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geligtirme amacl ta9r.

Bu amacrn gergeklegtirilmesi igin gahgmamn herkesin hakkr ve gtirevi oldulu bilinci ile gahganlann
insanca yagamasrm, gahgma hayafimn kararlilrk iginde gegmesini, ig giivencesinin ve ig giivenliSinin
sa$lanmasrm, igsizli[inin tinlenmesini, gahqanlann giicilne ve cinsiyetine uygun olmayan iglerde
qahqtrrrlmamalanm, sosyal giivenliklerinin sallanmasmr, dinlenme haklanm, kiiltiirel ve ekonomik
haklannm geligtirilmesini, emelin toplum igindeki delerlili$inin korunmasrm, sendika igi
demokrasinin en genig anlamda srrrsz ve kesintisiz iglemesini, gahganlann sdz ve karar sahibi
olmasmrn dniiLndeki engellerin kaldrrrlmasmr amaglar.

Sendika, devletin tilkesi ve milleti ile bdliinmez biitiinltigtiniin korunmasr ve Atatiirk
ilkelerinin yagatrlmasr dolrultusunda demokratik ilkelerden sapmadan;

Uyelerin emekleri kargrhlrnd4 temel hak ve dzgiirliiklerini gergekten kullanabilecek
dinlenme, seyahat, bilim ve sanatl 6prenme, salhkh yagama haklanm gergeklegtirecek, galdag
yaqama olanaklanm sallayacak bir iicret diizeyine erigmeleri igin gahgr.

Eme$in en yiice de$er oldu$u giiz dniine ahnarak, milli gelirin paylaqrmrmn bu ilke
dogultusunda gergekleqtirilmesi igin ugaq verir.
Sendika, dil, rrk, cinsiyet, siyasi diigiince, felsefi inang, din ve mezhep farkr gdzetilmeksizin ttim
gahganlarrn; bartq dzgtirliik sosyal adalet sosyal gtivenlik ve insan haklaruxn ya$ama gegirilmesi igin
birlikte miicadele vermelerine katkrda bulunur.

Tiim diinya gahqanlanrun bu amaglarla biitiinlegmesi giig birlili yapmasr igin gahgr.
Sendika, sendikal hak ve dzgiirliiklerin tiim toplumsal alanlarda gergekleqecek

demokratikleqme ile birlikte geligecefine inamr. Demokratiklepmenin ise, iiyelerinin bilingli, kararh
ufraqtmt sonucunda oluqacalr bilinci ile iiyelerinin bu yolda bilinglenmesi ve yrlmadan miicadele
etmesi igin gerekli her tiirlii gabayt gdsterir.

Madde 5- Sendikanrn Yetkileri:
Yasa ve mevzuattan dolan hak ve yetkilerini kullanmaktan baEka;
a) Toplu iq sdzleqmesi akdetmek,
b) Toplu iq uyu$mazhklarmrn ilgili

mahkemelerine ve diper ttim yargl
bulunmak.

makama ) ara bulucuya, hakem , krrrullarrna, iq
organlanna bagvurmak, gdrib bildirmek, istemde,



c) Qahgma hayatrndan, mevzuattan, toplu ig scizlegmesinden, tirf ve adetlerinden dopan
hususlarda, temsilen veya yazh bagvurulan iizerine, nakliye, negir veya adi girket

mukaveleleri ile hizmet akdinden dogan haklarr ve sigorta haklannda tiyelerini ve
mirasgrlannr temsilen davaya ve bu mtinasebetle agrlan davadan dtiirii husumete ehil
olmak,
Greve karar vermek ve idare etmek

Qalrqma hayal ile ilgili Uluslararasr cirgiitlere iiye olmak, iiyelikten ayrrlmak, iiyesi
bulundupu uluslararasl Orgtitlere delege, temsilci ve g<izlemci gtindermek,
Yasa ve uluslararasl anlagma hiikiimlerine gcire toplanan kurullara temsilci gdndermek,
igyeri sendika temsilcilerinin segim esaslanm da belirleyecek temsilciler ydnetmeligini

hazrlamak,
g) Faaliyette bulundu[u ig kolu ve ipyerlerinde galqan iggileri sendika ilkeleri dolrultusunda

6rgiitlemek,
h) Tiizel kigi olarak genel hiiktimlere gdre sahip oldupu yetkileri kullanmak,
i) Qahqtrrmay dogudan hukuki ilipkilerde sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri haklann

kullanrlmasryla ilgili olarak uyelerine ve mirasgrlanna adli yardmda bulunmak,
j) Uyelerin mesleki bilgilerini artrracak, milli tasamf ve yatnmrn geligtirilmesine, reel

verimlili$n artrnlmasma hizrnet edecek kurs ve konferanslar tediplemek, safhk ve spor
tesisleri, kiitiiphane, basrm igleri ile ilgili gerekli tesisleri kurmak, iqgilerin boq
zamanlanm iyi gegirmesi igin imkanlar saflamak,

k) Bagqta bulunmamak kaydryla evlenme, dolum, hastal*, ihtiyarhk, iiliim, sakathk,
igsizlik gibi hallerde yardrm ve elitim amagh sandrklar kurulmasma nakit mevcudunun o/o

5'inden fazla olmamak kogulu ile kedi vermek suretiyle yardrmcr olmak,
l) Balr;ta bulunmamak kaydryla iiyelerinin kooperatif kurmalanna yardrm etrnek ve nakit

mevcudunun o/o lO'unu gegmemek kaydryla kooperatife kredi vermek,
m) Uyelerinin mesleki efitim, bilgi ve tecrilbelerini y0ksehnek igin gahgmak; teknik ve

mesleki egitim tesisleri kurmak,
n) Genel Kurul karanyla Nakit mevcudunun %o40'ndan fazla olmamak kaydryla sanayi ve

ticaret kuruluglanna yatrrrmlar yapmak,
o) Nakit gelirinin %5'ini gegmemek iizere sosyal amagh harcama yapmak,
p) Qalryanlann dayamqmasmrn gereklerini yerine getirebilmek igin i9 kolumuzda ve diler

iqkollanndaki galtgmalara etkin olarak katllmak. Bu amagla ulusal ve uluslararasr alanda
demokratik drgiitlerle igbirlifi yapmak,

r) Yangrn, su baskrm, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda iiyelik gartr aranmaksrzrn nakit
mevcudunun %10'unu agmamak kay&yla dogudan veya yetkili makam aracrhyla afete
ugayan bdlgelerde konut, salhk ve e[itim tesisleri yapmak veya bu amagla kamu kurum
ve kuruluglanna ayni ve nakdi yardrmda bulunmak veya afet bdlgesine ayni yardrmda
bulunmak.

Sendika faaliyetlerinden yararlandrrmada iiyeleri arasrnda egitliSe uymak zorundadr.

Madde 6- Sendikanm Qalryna Yiintemi:
Sendika, amaglannt gergeklegtirmek iizere anayasamn koydu$u demokratik ilkelere ve ona

uygun olarak grkanlan yasalara ve demolratik prensiplere balh kalrr.

iriNci KrsrM
Uvrlir

siRiNci nolUvr
SENDiKA tTVrcIiGiNiN KAZANILMASI, SONA ERMESi vT TEMiNATI

e)
d)

e)
f)

Madde 7- Uyetifin Kazanrlmasr: ,-:-
a) 6356 Sayrh Sendikalar ve Toplu iq Sdzleqmesi Kanunu'nun 4. Maddesi .l.*bendinde yer

alan ekli I sayrh cetvelde belirtilen 19 sra numarah Savunma ve Giivenlik igkolrttda qaligen 15
yagrm bitirmig iggiler sendikaya iiye olabilirler. .,1tlg ",.#\|)



b) Sendikaya uyelili, 6356 Sayrh Kanun'un 18 ve 19. maddelerine dayamlarak hazrlanan
"sendika Uyelipinin Kazan masr ve Sona Ermesi ile Uyelik Aidatrmn Tahsili Hakkrndaki
Ytinetmelik" dolnrltusunda kazamlrr.
Uyelik igin yaprlan bagvuru, en qok otuz gi.in iginde sendika merkez ydnetim kunrlu tarafindan
reddedilmedili takdirde iiyelik istemi kabul edilmig saytlr.

c) Hakh bir sebep gdsterilmeden Uyeligi kabul edilmeyen iqginin Kanun'da belirtilen siirede
dava agma hakkr vardr. Mahkemenin bu husustaki karan kesindir.

9) IJyeler, sendika tiizii$ii ile ydnefineliklerde gdsterilen hususlara uygun harekette bulunmayr
kabul ederler.

d) Uyelile kabul edilen igginin iiye kayrt fiqinin birer sureti on beg giin iginde sendikaca Aile,
Qahgma ve Sosyal Hizmetler Bakanhgr'na ve ilgili bdlge miidiirlii$i ile igverene gOnderilir. Bir
sureti de iqgiye verilir. Ayrrca sendika tarafindan iiyeye i.iyelik kartr verilir.

Madde 8- tiyelikten Qekilme:
Sendika iiyelifinden gekilme "sendika Uyelilinin Kazamlmasr ve Sona Ermesi lle Uyelik

Aidatrmn Tahsili Hakkrndaki Ydnetmelik" htikiimlerine gdre yaprlrr. Sendika tiyelilinden
gekilenlerin, bildirim tarihinden itibaren I ay daha aidat ddemeleri zorunludur.

Madde 9- Uyefikten Qrkar ma:
a) Sendika iiyelerinin iiyelikten kesin olarak grkanlmalan karan genel kurulca verilir.

Qftarma kararr grkanlanlara ilgili igverene, igyerinin balL bulundufu gahgma ve sosyal giivenlik
bakanlr[r bdlge mudiirlultine ve gahgma ve sosyal giivenlik bakanhgma yazr ile tebli! edilir.
Qtkarma kararma kar$l Uye veya igyerinin balh bulundu$u gahgma ve sosyal g0venlik bakanhlr
bdlge mUdtirlUlii, karann tebli$inden itibaren 30 gtin igerisinde iq davalanna bakmakla gdrevli
mahalli mahkemeye itiraz edebilir. Uyelik srfatr grkanlma karan kesinleginceye kadar devam eder.
Uyelikten grkanlma kararr, sendika ana tiiziigU' ne, ydnetmeliklere ve bunlara uygun olarak merkez
ydnetim kurulunca grkanlan genelge hiikiimlerine ve yetkili kurul kararlanna uymamak, sendika ilke,
amaq ve hedeflerine ulaqilabilmesini engelleyici gahgmalarda bulunmak, sendik4 sendika qubeleri ve
iist kurullara kargr olarak dogudan hiikmi qahsiyete ydnelik ya da ydnetici hakkrnda ispatr miimkiin
olmayan yalan, yanhq, yrkrcr, bdlticii sdz, hakaret ve faaliyetlerde bulunmak; hakh bir sebep
olmaksrzrn iiyelik aidafin iist iiste 3 ay siire ile ddememek gibi nedenlerle verilir.

b) Sendika iiyelifinden gegici ihrag karan merkez disiplin kurulunca verilir. Ancak bu siire 6
ayr geqemez.

c) Qrkanlma kararlan, e-Devlet kaprsr iizerinden Bakanhla bildirilir ve i.iyelikten grkarrlana
yazr ile tebli[ edilir. Qftanlma kararlanna kargr iiye, karann teblilinden itibaren yasada belirtilen
siirede mahkemeye itiraz edebilir. Uyelik, grkanlma karan kesinleginceye kadar devam eder.

Madde 10- tiyelilin Sona Erdili Haller:
Sendika iiyelili aqalrdaki hallerde sona erer;
a) Sendika tiyelifinden istifa edenler, (8.madde qartlanyla)
b) Sendika Uyeli$inden grkanlanlar(9. madde qartlanyla)
c) 19 akdi emeklilik drqrnda bir sebeple sona erenlerden veya sendika ve qube organlanndaki

gdrevleri segime girmemek veya segilmemek suretiyle sona erenlerden igkolu kapsamrndaki herhangi
bir iqyerinde bir yrldan fazla bir siire iq akdi ile gahgmayanlann iiyeli[i kendililinden sona erer.

9) Sosyal Giivenlik Kurumundan yaqhhk veya malulltik ayhfr ya da toptan 6deme alarak igten
aynlan iggilerin sendika tiyelili sona erer. Ancak bir yrl igerisinde aym igkolunda gahqmaya devam
edenler veya ara verdikten sonra bir yrl igerisinde tekrar gahgmaya baqlayanlar ile konfederasyon,
sendika ve gubelerinin ydnetim, denetleme ve disiplin kurullanndaki giirevleri srrasrnda yaghhk veya
malulltik ayh$r ya da toptan 6deme alanlann iiyeligi, giirevleri siiresince ve yeniden segildikleri
siirece devam eder.

d) Hakh bir sebep olmakstzrn Ust Uste Ug ay siire ile iiyelik aidat ddemeyen igginin flyelik
stfah kendililinden sona erer.

e) 19 kolunu deligtirenler.
Yukandaki fikal*u 96r" i.iyelifi sona erenlerin merkez ve gubelerde segme segilme,haklan yottur. ,



Madde 11- Oyefilin Devamr ve Askrya Ahnmasr:
a) Sendika ve qubelerde ydnetim, denetleme ve disiplin kunrllannda gdrev almalarrndan

dolayr igyerinden ayrrlan sendika iiyelerinin bu gdreve getirildikleri anda sendikadaki iiyelik stfatlan
8 saatlik i.icreti tutannda iiyelik aidatr tidemek kaydryla devam eder.

b) Sendikaya iiye olma hakkrna sahip olanlardan, bir igletne, kurumun veya kuruluqun
ydnetim veya benzeri kurullannda iqgi temsilci srfatryla bulunanlann sendika uyelifi devam eder.

c) Herhangi bir askeri 6dev nedeniyle silahaltrna ahnan Oyenin iqgi sendikasr ile iiyelik iligkisi
bu siire iginde askrda kalr.

9) Sendika iiyesi igginin bir yrh gegmemek ilzere gegici olarak igsiz kalmasr veya sendika
faaliyet alam iginde kalrnak qartryla bagka bir iqe gegmesi sendika iiyelilini etkilemez.

ixixcl BOLtTM
Usr runur,ug vE ULUSLARARASI KURULU$LAR Wu,idt

Madde 12- fht Kuruhg Uyetili:
a) Sendikamn bir iist kuruluga iiye olabilmesi igin genel kurul delege tam saysrnm salt

golunlu$u ile karar almasr garttr. Delege tam saylsuun salt gofunlulunun karan olmadan
konfederasyona iiye olunamaz.

b) Konfederasyon tiyelilinden gekilmede delege tam sayrsrmn salt golunluk karan aramr.
c) Uye olma ve gekilme ilan edilir ve resmi makamlara bildirilir.

Madde 13- Uluslar Arasr Kurutuglar iiyelig:
Sendika" 6356 Sayrh Yasa'mn 21. Maddesine uygun olarak Tiirk Ulusunun egemenlik

haklanna saygrh uluslararasr kuruluglara iiye olabilir ve iiyelikten gekilebilir.

iiqiixcU rrsnn
SENDIKANIN MERKEZ ORGANLARI

BiRiNCi BOLIIM
SENDIKA MERKEZ ORGAI\ILARI

Madde 14- Sendika Merkez Organlarr:
Sendikanrn zorunlu merkez organlarr
a) Sendika Merkez Genel Kurulu
b) Merkez Ydnetim Kurulu
c) Merkez Denetleme Kurulu
d) Merkez Disiplin Kurulu
Istigare Organlarr
a) Baqkanlar Kurulu
b) Genel Temsilciler Kurulu
c) Sendika Merkez Genel Kurulunca gdrevleri de belirtilerek kararlagtrnlabilecek, organlardan

ibarettir.

nlnlxcirusrr,
GENEL KURUL

Madde 15- Genel Kurulun Olugmasr:
Sendika Merkez Genel Kurulu sendikamn en y0ksek ve yetkili orgamdr.
Genel kurul tiiaiik hukiimlerine giire gube genel kurullanndan ve Merkeze Ba$r Bdlge, iI ve

ilge Temsilciliklerinden segilecek 150 (yriz elli) delege ile Merkez Ydnetim Kurulu, Merkez
Denetleme ve Merkez Disiplin Kurulu asil tiyelerinden tegekkiil eder. . .

150 (yUz elli) delegenin, gubelere ve merkeze bagh Btilge, ll ve llge temsilciliklerine daErlmr,
Merkez Y6netim Kunrlunca, gubelerin ve Merkeze bagh B6lge, il ve ilge TemsilciliklerinilToplu 19

5 t"'-r\



Sdzlegmesi yapma yetkisi ahnmrg igyerlerinde ki iiye sayrlanna gdre ilk $ube Genel Kurulundan
6nce belirlenir.

Bu madde de yaprlacak deligikliklerde genel kurul delege tam saylsrmn ugte iki go[unluk
karan aranr.

Madde 16- Genel Kurulun Toplanmasr:
Sendika Merkez Genel Kurulu, dtirt yilda bk ve sendika merkezinin bulundupu il'de toplamr.

Genel Kurula galn her halde Merkez Ydnetim Kurulunca, sendikamn resmi intemet sayfasrnda ilan
edilerek yaprlrr. Merkez Ydnetim Kurulunca hazrrlanan genel kurula katrlacak delegeleri belirleyen
listeler, genel kunrl toplantrsrmn, yeri, giinii, toplanil saati ve giindemi, birinci toplanttda gopunluk
sallanamamasr halinde, ikinci toplantmrn yaprlacalr giin en az on beq giin tince yasamn dngdrdti[ti
mercilere yazr ile bildirilir. Ilk Toplantrda salt golunluk sallanamamrg ise ikinci toplantr en gok on
beg giin sonraya brrakrlrr.

Ancak, ikinci toplantrya katrlanlann sayrsr delege tam sayrsrmn iigte birinden az olamaz.
Genel kurullarda karar nisabr kongreye katrlan delegelerin salt go[unluSudur. Ancak, bu

golunluk delege tam saytsmn ddrtte birinden az olamaz.
Genel kurullarda delege olmayanlar nisapta nazara ahnmazlar, oy kullanamazlar ve segme

haklan yoktur.
Olalan Genel Kurula katrlacak delegelere iki genel kurul arasrndaki ddneme ait faaliyet ve

hesap raporu, yeminli mali mtiqavir raporu ile denetleme kurulu raporu ve gelecek ddneme ait biitge
teklifi toplanh tarihinden on beq gtin 6nce gdnderilir.

Genel kurul toplantrsrnda yalmz gtindemdeki konular gdrilqillilr. Giturdeme madde eklenmesi
genel kurula katrlan delegelerin l/I0'unun yaztlt teklifi ile miimklindilr.

Merkez ydnetim kurulu iiyelerinden biri tarafindan yoklama yaprlr. Yeterli golunlulun
bulunmasr halinde genel kurulu sendika genel bagkam veya gdrevlendirdili merkez ydnetim kurulu
iiyelerinden birisi agar. Genel kurulu ytinetrnek i.izere bir bagkan iki baqkan vekili ve yeterince katip
segilir. Divan segimi agrk oyla yaprlrr. Baqkanhk divam, iincelikle delegeler ve sendika gube

ydneticileri arasrndan veya Ttirk-ig ya da Ttirk-Ige iiye olan tegkilat ydneticileri arasrndan segilir.

Madde 17- Genel Kurulun Gdrev ve Yetkileri:
Genel kurul gahgmalannt iki gekilde yapar.
a) Genel kurul halindeki galtgmalar,
b) Komisyon halindeki gahgmalar,

Genel kurul gerekli gdrdiif[ komisyonlarr agrk oyla tegkil ettirir. Komisyonlar raporlannr
hazrladrltan sonra genel kurula sunarlar. 5'er kigiden olugan komisyonlar gdreve baqlarken kendi
iiyeleri arasrndan bir bagkan birde raportdr segerler. Komisyonlarrn raporlan genel kurulda gdriiqiiliip
karara ballanma&kqa gegerli sayrlmaz.

Madde 18- Genel Kurulun Gdrev ve Yetkileri:
Genel kurulun bathca gdrev ve yetkileri gunlardr.
a) Organlarrn segimi,
b) Tiiziik degigikli[i,
c) Ydnetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlan ile Yeminli Mali Miigavir Raporlanmn

gdriigiilmesi,
g) Merkez Ytinetim ve Merkez Denetleme Kurullanmn ibrasr,
d) Delege segiminde uyulacak esaslann, kanuna aykrrt olmamak tizere diizenlenmesi ve

merkez ydnetim kurulunca hazrrlanan btitgenin gdriiqoliip aynen veya deligtirilerek kabulu,
e) Gerekli taSmmaz mallann satrn aftnmasr veya mevcut ta$mmaz mallann satrlmasr, intifa,

kiralama veya kiraya verme hususunda merkez ytinetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Ust kurulu6 kurucusu olma, iist kuruluglara iiye olma veya iiyelikten gekilme,
g) Uye sayrsr en az 501 veya iizerinde olacak qekilde $ube a9m4 iiye saysr 500 ve altrna

dtigen $ubeleri birlegtirme veya kapatm4 Genel Merkeze veya $ubeye bafh olarak flye sayrsr 101

veya iizerinde olacak gekilde Bdlge, il veya ilge Temsilcilikleri agm4 Uye sayrsr 100 ve 4ltrna dtigen
Temsilcilikleri kapafina veya birlegtirme, bu gubeler ve Temsilcilikler ile diler tiim $ube ve



Temsilciliklerin faaliyet alanlanm belirleme ve defigtirme konulannda Merkez Ydnetim Kuruluna
yetki verilmesi,

h) Aym ig kolunda olmak gartr ile bir baqka sendika ile birlegme veya katrlma,
i) Sendikamn uluslararasr kurulugun kurucusu olma, uluslararasr kuruluglara iiye olma veya

tiyelikten gekilmesi,
j) Sendikanm feshi,
k) Disiplin Kurulu kararlanmn Genel Kurula sunulmasr ve ihrag edilecek iiyeler hakkrnda

karar verilmesi,
l) Tiiztikte yanh amag, ilke ve yetkilerin gergekleqtirilmesi igin merkez ydnetim kuruluna

gdrev verilmesi,
m) Sendika ve $ubelerde gdrev alan ydnetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu

iiyeleri ile Bdlge, il ve ilge Temsilcilerine verilecek iicretler ile ddenek, yolluk ve tazminatlann tespit
edilmesi,

n) Gegici olarak gdrev verilen tiyelere verilecek 6denek, yolluk ve tazminatlann tespit
edilmesi,

o) Konfederasyon genel kuruluna gidecek delegelerin segilmesi,
6) Mevzuat veya tiiziik gerelince genel kurul tarafindan yaprlmasr belirtilen diler iqlemlerin

yerine getirilmesi, bagka bir organa brrakrlmamrq konulann karara baElanmasr,
p) Sendikal amag dogultusunda, ta.tmmaz gayrimenkul ahmr igin bankalardan veya resmi

finans kuruluplanndan, ydhk iiye aidat gelirler toplamrmn % 50'sini gegmemek iizere Sendika adrna
kredi gekmek, teminat vermek veya almak igin Merkez Ydnetim Kurulu'na yetki verilrnesi,

r) Yaprlacak ilk Genel Kurula sunulmasr ve gegmige etkili olmamasr kaydryla ilgili makamlar
veya mahkemelerce kanuna aykrn gdriilerek diizeltilmesi istenen tiiziik ve ytinetrnelik degiqikligi gibi
konular hakkrnda Merkez Ydnetim Kuruluna yetki verilmesi,
Bu maddenin (g) ve G) filaalannda yaprlacak deliqikliklerde genel kurul delege tam sayrsmrn Ugte
iki golunluk karan aranrr.

Madde 19- Merkez Genel Kurulunda Yap acak Segimler ve
Zorunlu Organlara Segilebilme Kopullan:

Merkez Genel Kurulunda;
a) Merkez Ydnetim Kurulu,
b) Merkez Denetleme Kurulu
c) Merkez Disiplin Kurulu,
ve TiiLrkiye iqgi Sendikalan Konfederasyonu (TURK-I$) Genel Kurulu igin delege segimleri

delegeler arasrndan gizli oyla yaprlrr.

Genel Kurulda zorunlu organlara segilebilmek igin delegelerin 6356 Sayrh Yasamn 6.
maddesine paralel olarak "Ti.irk Vatandaqr, medeni haklan kullanmaya ehil ve Milli savunma ig
kolmda fiilen gahgrr olmak; kamu hizmetlerinden mahrum edilmemig bulunmak; Tiirkge okur-yazar
olmak; zimmet, ihtilas, irtikap, riiqvet, dolandrrrcrhk, hrrszhk, sahtecilik, inancr kdtiiye kullanma,
dolanh iflas gibi yiiz kuartrct suglar ile istimal ve istihlak kagakgrhlr drqrnda kalan, kagakgilrk
suglanndan biriyle veya herhangi bir sugtan dolayr a$rr hapis veya taksirli suglar harig toplam 1 yrl
veya daha fazla hapis cezasma hiikiim giymemi$ bulunmak; TiAk Ceza kanunun 2. kitabrrun 1.
babmda yazrh suglardan veya bu suglann iglenmesini aleni olarak tahrik etme suglanndan veya Ttirk
ceza kanunun 312. maddesinin 2. fikrasrnda yazrh halkr; srmf, rk, din, mezhep veya bdlge farkhhlr
gdzeterek, kin veya diigmanhla agrkga tahrik etme suglarndan veya Tiirk ceza kanunun 536.
maddesinin birinci, ikinci ve iigiincii fikralannda yazrh eylemlerle aym kanunun 53T.maddesinin
birinci, ikinci, iigiincti, ddrdiincii ve beginci fikralarrnda yazrh eylemleri siyasi ve ideolojik amaglarla
iqlemekten mahkum olmamak" gartlanna haiz olmalarr ve bu hususu, Divan BagkanL.fr'na adayhk
bagvurulan ile birlikte yazrh olarak beyan etmeleri gereklidir.

Delege olmayan sendika iiyelerinin zorunlu organlara segilebilmesi igin topl4m delegenin
l/5'inin yazrh teklifi ile aday olabilirler.



Madde 20- Olalantstii Genel Kurul:
Sendika Olalan i)stii Genel Kurulu;
a) Merkez Ytinetim Kurulu Kararr ile,
b) Merkez denetleme kurulunun gerekli gdrdiipti hallerde,
c) Genel kurul delegelerinin l/5'inin gerekgeli olarak yazrh istemleri tizerine,
Merkez ytinetim kurulunca altmrg giin iginde olalantistii olarak toplantrya galnlrr.

Olaganiistti Genel Kurul isteminin delegelerin l/5'i tarafindan yaprlmasr halinde gerekgenin hakh ve
inandrncr olmasr gerekir.

Talep tarihi itibanyla olagan genel kurul toplantr tarihine alfi aydan az bir siire kalmrgsa
olafaniisti.i genel kurul yapiamaz. Ancak, Olalanlistii Genel Kurul iste$ine konu olan hususlar
ola$an genel kurul giindemine ahnn.

Olalaniistii genel kurul giindemi her halde Merkez Y6netim Kurulunca diizenlenir ve Genel
Kurulda giindem defiqiklili teklif edilemez.

ixixcl rl,sn,
MERKEZ YONETIM KURULU

Madde 2l- Merkez Ytinetim Kurulunun Olugmasr:
Sendika Merkez Ydnetim Kurulu; Genel Kurulda Ttiziigiin 19. maddesinde sayllan niteliklere

sahip olan ve genel kurula katrlan delegeler arasrnda gizli oyla segilen diirt (4) Oyeden olugur.
Merkez Ydnetim Kurulu Uyelerinden biri Sendika Genel BaSkam, biri Sendika Genel Bagkan

Yardtmctst, biri Genel Sekreter ve biri de Genel Mali Sekreter olmak iizere unvanlan ile birlikte
segilir.

Merkez Ydnetim Kurulu igin ayrrca dtirt (4) yedek iiye segilir.
Bu madde de yaprlacak deligikliklerde genel kurul delege tam sayrsrrun Ugte iki golunluk

karan aranr.

Madde 22- Merkez Ydnetim Kurulunun Gdrev ve Yetkileri:
Merkez Ydnetim Kurulu, sendikamn genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve

yiiriifine orgamdr.
Sendikayr temsil giirev ve yetkisi Merkez Ytinetim Kurulu adrna Genel Bagkan tarafindan kullarulu.

Merkez Ydnetim Kurulunun baglca giirev ve yetkileri:
l- Uyeleri adrna toplu ig sdzlegmesi akdefinek,
2- Toplulukla iq uyugmazhlr grkarmak,
3- Grev kararr almak, uygulamak ve kaldrrmak,
4- Ti.izUp0 uygulamak ve gerektilinde tefsir etnek,
5- Kurullann karanm uygulamak,
6- Genel Kurulu toplantrya gafrmak,
7- Faaliyet, hesap ve yeminli mali miiqavir raporu ile tahmini bUtgeyi hanrlayry genel kurula

sunmak,
8- Biitge fasillan ve yrlhk b tgeler arasmda aktarma yapmak,
9- Gelir ve gider hesaplanna iligkin iglemleri yapmak ve karara ba$amak,
l0- Ywt iginde ve drgrnda sendikamn iiyesi bulundu[u kuruluglara ve diler resmi ve iizel

kuruluqlann toplantrlanna temsilci segme, yurt iginde ve drqrnda tertiplenecek inceleme ve gezilere
katrlacaklan tespit etnek,

11- Sendika tiyeliline baqvuranlarrn iiyeliklerinin kabul veya reddine karar vermek,
12- Yas4 toplu iq s6zlegmesi ve uluslararasl antlagma hiikiimlerine giire toplanan kurullara

girecek i99i iiyeleri segmek ve gdndermek,
13- Iq anlEmazhklannda ilgili makam, merci, uzlagtrma, arabulucu ve hakem.kurullapna, ig.

mahkemelerine vs. yargl mercilerine yasa hiikiimlerine gdre batwrmak, gttrtb bildirmek ve onlardan
istelr:te bulunmak, ' .. ' ..
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14- Uyelerine temsilen gahqma hayatrndan, mevzuattan, toplu iq siizleqmesinden, hizmet
akitlerinden, 6rf ve adetten dotan haklan ile sigorta haklarmdan igverenle, diler gahrs ve kuruluqlarla
giir0qmelerde bulunmak, antlagmalar yapmak, yiinetim kurulu karan ile mahkemelerde dava agmak,

bu sebeple agtrlr davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etonek,

15- Tiiztikte belirlenen sendika amaglanm gergeklegtire bilmek igin gerekli bilim ve teknik
biirolar kurmak; biitgede belirlenen bu kadrolara gerekli elemanlan bulup galtqtrmak ve atamalarrm
yapmak, sendika ve qubede gahqacaklan atamak ve bunlann ticretlerini, gahgma gartlarrm tespit
etmek, sendika biinyesinde gahgan iqgiler igin sendika adrna antlagmalax ve akitler yapmak,

16- iggilerin mesleki, ekonomik, sosyal ve k ltiircl bilgilerini artracak, kurs ve konferanslar
tertiplemek, salhk, sosyal ve spor tesisleri, Kittiphane ve basrm igleri igin gerekli tesisleri kurmak,
mesleki egitim tesisleri yapmak veya yaptrrmak, iggilerin bog zamanlarrm iyi ve nezih gekilde
gegirmeleri igin imkdnlar saflamak,

17- Herhangi bir balrgta bulunmamak kaydryla evlenme, do$um, ihtiyarlft, 6liirn, igsizlik gibi
hallerde yardrm ve elitim amacryla sandrklar kurulmasma yardrmcr olmak ve nakit mevcudunun
Yoi'nden fazla olrnamak kaydryla bu sand*lara kredi vermek.

18- Herhangi bir ba$gta bulunmamak kay&yla iiyeleri igin kooperatifler kurulmasma yardrm
etrnek ve nakit mevcudunun o/o l0'undan fazla olmamak kaydtyla bu kooperatiflere kredi vermek,

19- Sendikamn nakit gelirinin %5'ini aSmamak iizere biitgede belirtilen sosyal amagh
harcamalan yapmak, veya aym amaca ydnelik olarak anlaqmalar yapmak,

20- Nakit mevcudunun Vo 40'ndan fazla olmamak kaydtyla sanayi ve ticaret kuruluglarrna
yahnmlar yapmak, iktisadi igletneler kumrak ve ydnetnek,

21- Gerekli ta$lnmaz mallann satrn ahnmasr veya ta$mmaz mallann sattlmasr, kiralama veya
kiraya verme hususunda genel kurulca verilen yetkiye gdre iglem yapmak,

22- Baqkanlar ve genel temsilciler kurulunu toplantrya galrrmak,
23- Yxaya, genel kurul kararlann4 ttiziik ve ydnetmelik hi,ikiimlerine aykrn hareket eden

merkez ve gube zorunlu organlannda gdrev alanlar ile iiyelerinden, ltlzum gdrdiiklerini merkez
disiplin kuruluna sevk etmek,

Merkez disiplin kurulunca verilen karalaruun aynen ya da de$iqtirilerek uygulanmasr
konusunda karar vermek,

24- Titzilk ve ydnetmelik hiikiimleti gere[ince gube olaf,aniistii genel kurulunun toplanmasma
karar vermek.

25- Tiiztik tadil tekliflerini hazrlayrp genel kurula sunmak,
26- Genel Kurulca verilen yetki uyaflnca; Uye sayrsr en az 501 veya iizerinde olacak gekilde

$ube agma, Uye sayrsr 500 ve altrna diigen $ubeleri birleqtirme veya kapatm4 Genel Merkeze veya
$ubeye balh olarak tiye sayrsr 101 veya iizerinde olacak gekilde BOlge, il veya ilge Temsilcilikleri
agm4 Uye saysr 100 ve altma diigen Temsilcilikleri kapatna veya birleqtirme, bu $ubeler ve
Temsilcilikler ile diger ttim $ube ve Temsilciliklerin faaliyet alanlanm belirleme ve defiqtirme,
agrlan qube veya temsilciliklere miitegebbis heyet ve temsilci atamak, yeterli eleman gdrevlendirmek,

27- Sendika gubesinin faaliyet alam igindeki iqyerlerinde, gahgmalanndan dolayr gube
Ydnetim Kuruluna kargr sorumlu olmak iizere igyeri temsilcilili kurmak ve atamak veya bu konuda
$ube Ydnetim Kurulu'nu yetkili krknak,

28- $ubelere tahsis edilecek ayhk avans miktanm, kasalannda bulundurabilecekleri en gok
para miktanm, yas4 tiiziik, ydnetmelik ve usullere uygun olarak yapacaklan gider ve sair
harcamalan inceleyip karara baplamak,

29- $ubelerde gahqtrrrlacaklar igin biitge ddhilinde kadro agmak,
30- 6356 Sayrh Yasa'nrn 6. Maddesinde sayrlan suglardan biri ile mahkum olan sendika,

sendika gubesi organlannda gdrevlendiriLnig kigilerle ilgili olarak yetkili mercilerden sendikaya
gelecek yazrh bildirim iizerine ilgilinin gdrevine son vermek iglemi de d6hil olmak iizere gereSini
yapmak,

31- a) $ube Ydnetmeli[i,
b) Temsilci Ydnetmeligi,
c) Di[er gerekli ydnetmelikleri,

yapmak.



Plan ve programlar gereli komisyonlar kurmak, sendikamn demokratik egit ve ilkelerine
uygun olarak amaglanm gergekleqtirmek tizere gereken her tiirlti girigim ve galtgmalarda bulunmak.

32- Demirbag egyamn temrini ve gubeler devri hususlanm karara ba[lamak,
33- $ubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
34- Sendika ydneticilerinin, iiyelerin ve sendikada gahqanlann yapacaklan seyahatlere karar

vermek.
35- Grev ve lokavt stiresince, sendika iiyelerine giiniin koqullanna g6re maddi yardrm

yapmak,
36- Tiiziig0n ilgili maddelerinde Merkez Y0netim Kurulu'nun gdrevleri arasmda belirlenen

hususlan yerine getirmek,
37- Genel Kurulca verilecek diler gdrevleri yapmak,
38- Tiiztigiin 18. Maddesinde sayrlan genel kurulun yetki alamna giren hususlar drqrndaki

veya Genel Kurul tarafindan yetki devri yaprlmrp konularda ki gdrevleri yerine getirmek ve yetkileri
kullanmak.

39- Merkez ydnetim kurulu iiyeleri, sendikamn amacma uygun olmasr kogulu ile gerekti$inde
biitgede belirlenmig limit ddhilinde ve usuliine uygun belge kargrhlrnda harcama yapabilirler.

40- Yangrn, su baskmr, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda uyelik gartr aranmakszm nakit
mevcudunun %10'unu agmamak kaydryla do!rudan veya yetkili makam aracrhlryla afete u!,rayan
bdlgelerde konut, sa!l* ve elitim tesisleri yapmak veya bu amagla kamu kurum ve kuruluglarrna
ayni veya nakdi yardrmda bulunmak veya afet bdlgesine ayni yardrmda bulunmak.

41- Yrll* Mali Bilangoyu Bagkanlar Kurulu'nun ve Sendika resmi intemet sitesinde
tiyelerinin bilgisine sunmak.

42- Sendikal amag do$ultusunda, taglnmaz Gayrimenkul ahmr igin bankalardan veya resmi
finans kuruluglanndan, yrlhk tiye aidat gelirler toplamrmn % 50'sini gegmemek iizere Sendika adma
kredi gekmek, teminat vermek veya almak hususunda genel kurulca verilen yetkiye gdre iglem
yapmak,

43-Yaprlacak ilk Genel Kurula sunulmasr ve gegmige etkili olmamasr kaydryla ilgili
makamlar veya mahkemelerce kanuna aykrn gdr'rilerek diizeltilmesi istenen ttiziik ve ydnetrnelik
degiqiklili gibi konular hakkrnda genel kurulca verilen yetkiye gdre defiqiklik yapmak.

44- Btitge dolrultusunda biitiin iiyelerin mesleki bilgilerini artrrrcr, i9 safhlr ve guvenlifi,
sosyal giivenlik ve gahgma hayatr ile ilgili mevzuatlar, toplu iq sdzlegmesi, sendika igyeri temsilcilili
vb. konulannda epitim, seminer ve konferanslar diizenlemek, sendika faaliyet alam ve gahgma
yagamr ile ilgili olarak alamnda birikim ve bilimsel yeterlilik sahibi kigilerin davet edilecefi toplantr,
galtqtay, istipare gibi sosyal ve akademik programlar diizenlemek.

Madde 23- Merkez Ydnetim Kurulunun Qahgma Esaslarr:
Merkez Ydnetim Kurulu normal olarak haftada bir Genel Bagkan'm baqkanhlrnd4 Genel

Baqkamn yoklulunda da Genel Baqkan Yardrmcrsr veya di$er Ydnetim Kurulu Uyelerinden birinin
bagkanhlrnda Yiinetim Kurulu Uyelerinin salt golunlulu ile toplamr.
Merkez Ydnetim Kurulunda kararlar, mevcut uyelerin salt gogunlulu ile almrr. Oylann eqiflilinde
toplantr bagkarunm oyu, kararr belirler.

Oylamalann agrk veya kapah olmasma Merkez Ydnetim Kurulu karar verir.
Merkez Ydnetim Kurulu giindemini difer Merkez Ydnetim Kurulu Uyelerinin istemlerini de

alarak Genel Sekreter hazrlar.
Acil haller drqmda, giindemdeki konulara iliqkin olarak hazrrlanan karar tasanlan ve

gerekgeleri Merkez Ydnetim Kurulu'na gilndemle birlikte getirilir.
Merkez Ydnetim Kurulu asil iiyelerinden bir veya bir kagrmn aynlmasr halinde Merkez Ydnetim
Kurulu yedek iiyeleri arasrnda eksilen iiye sayrsl kadannl gdreve ga$nrlar ve yeniden gdrev dalrhmr
yaprlrr.

Genel Kurul tarihine altr aydan az siire kalmasr ve toplantl yeter saylsr kadar iiye olmasr
halinde, yedek tiye gdreve gagrlmayabilir.

Aynlmalar sebebiyle, yedeklerin de gtireve getirilmesinden soma, Uye toplantr yeter saytsrrun
altma diiqmesi halinde genel kurul, mevcut Merkez Ydnetim Kurulu iiyeleri veya DenetlerpqSr;4rlu10 Yl



tarafindan bir ay iginde toplantrya ga[nlrr. QaSnmn siiresi iginde yaptlmamasr halinde, tiyelerden
birinin baqvurmasr iizerine, ig davalanna bakmakla g0revli mahalli mahkeme, iiyeler arasrndan

segeceli iig kigiyi bir ay iginde genel kurulu toplamakla gdrevlendirir.

Madde 24- Genel Bagkanrn Gdrev Yetki ve Sorumlulukhrt:
a) Sendika tiizel kigililini yurt iginde ve yurt drqrnda Genel Bagkan temsil eder. Merkez

Ydnetim Kurulu ve Baqkanlar Kurulu'na bagkanl* eder. Sendika btinyesinde genel hiikiimler
dAhilinde kurulacak biitiin komisyonlara bagkanhk eder. Liizumu halinde, bu komisyonlarrn
bagkanhlrm Merkez Ydnetim Kurulu Uyeleri'nden herhangi birine devredebilir.

b) Genel Bagkan, sendikadaki butiin biirolann amiri olup, qubeler dahil her tiirlii gahgmalan
denetim ve tetkike yetkilidir.

c) Sendika adrna basm toplantrsr yapmak ve beyanatta bulunma yetkisi Genel Bagkan'a aittir.
Merkez Ydnetim Kurulu kararrna dayanmaksran yaptr$ basm toplantsr ve verdigi beyanattanbizzat
sorumludur.

9) ilgili ydneticilerle birlikte yazrgmalan, Genel Mali Sekreter ile birlikte biitiin muhasebe ve
muamelat evrakrm imza eder.

d) Denetleme Kurulu Raporunu ilk Merkez Y6netim Kurulu Toplanflsr'na getirmekle
grirevlidir.

e) Genel Baqkan, sendikamn amacma uygun olmasr kogulu ile gerektilinde biitgede
belirlenmiq limit dahilinde ve usuli.ine uygun belge karqtltfmda harcama yapabilir.

f) Sendika yayrn orgammn sahibidir.

Madde 25- Genel Bagkan Yardrmcnrnrn Gdrev, Yetki ve Sorumluklarr:
Genel Bagkan Yardrmcrsr, Genel Ba.qkan ile birlikte mesai sarf eder. Genel Bagkamn

bulunmadrlr zannnlarda Genel Baqkan vekili olarak Genel Baqkamn gdrev ve yetkilerini
sorumluluklarryla tistlenir.

Genel Baqkan Yardrmcrsr T.i.S.'lerden, Tegkilattan ve E[itimlerden sorumludur.
Igyerleri toplu iq sdzleqmeleri dokiimanlanm Genel Sekreter ile miigtereken toplar ve

hazrrhklanm yapar. Sdzlegmelerden do$an uyuqmazhklann kotanlmasrndan, Sendika biinyesinde
bulunan teqkilatlanma plan programlanm hazrrlamak, Sendika biinyesinde uygulanacak efitimlerin
plan ve programlanm haarlamak, Merkez Ydnetim Kunrlu'na onaylatrnak, Merkez Ydnetim Kurulu
kararlarrna gdre uygulamakla gOrevli ve birinci derecede sorumludur.

Bu amagla;
a) Elitim seminerlerinin planlanmasr ve yiiriitiilmesi ile ilgili her tiirlii araqtrrmalan yapar,

istatistiklerin tutulmasml saflar, sendikamn grkardrlr dergi, broqtir, kitap vs. yayrnlar yoluyla
iiyelerin elitilmesini saflar,

b) Sendika bitnyesindeki sosyal faaliyetlerin diizenlenmesi, geliqtirilmesi ve icrasr konusunda
planlar yapar ve Ydnetim kurulu kararrna gdre uygulanmasrru saElar,

c) Genel Seketer ve Mali Seketerin giirevli, istirahatli, izinli gibi nedenlerle olmadrklan
durumlarda gdrevlerini yi.iriitiir,

g) Bu gdrevlerin drqrnda Genel Bagkan ve Merkez Ydnetim Kurulunca verilen diler gdrevleri
yerine getirir.

Madde 26- Genel Sekreterin Gdrev, Yetki ve Sorumluluklarr:
Genel Sekreter yaz rgmalarla ilgili biirolann bagrdrr. Biiro gahqmalanmn dtizgiin olarak

ytiriitiilmesini sallar. Genel Baqkan ve Genel Baqkan Yardrmcrlanmn buhurmadr[r zamanlarda
bunlara ait gtirevleri tam yetki ile yiiriitiir.

a) Genel Sekreter, her tiirli.i haberleqme ve yazrsma iglerinin yiiriitiilmesinden, brrdarla ilgili
bilgi ve belgelerin arqivinden sorumludur.

b) Gdriiqtknesi gereken konulan difer ydnetim kunrlu iiyeleri ile istigare edetek en az haftada
bir defa hanflayacapr gtindemdeki konularla ilgili karar tasan dnerileriyle Merkez Ydnetim
Kurulu'na getirir.
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c) Genel Baqkan Yardrmcrsr ile birlikte toplu ig s<izleqmesi doktimanlanmn toplanmast ve

hazrrhklanmn yaprlmasr, ig uyugmazhklanrun toplanmasr ve haarltklanmn yap mast, ig

uyugmazhklannrn kotanlmasmdan sorumludur.

9) Genel Baqkanrn ve Genel Merkez Ydnetim Kurulu kararlanmn sonuglandmlmasmda (diler
Merkez Y6netim Kurulu Uyelerinin sorumluluklan sakh kalmak iizere) gerekli takip ve koordineyi

sallamaktan sorumludur.
d) Sendikada istihdam edilen ve genel seketerlik biirolarrnda gahgan personelin dzliik iqlerinin

yiiriittilmesinden sorumludur.
e) Genel Baqkan ve Merkez Ydnetim Kurulunca verilen sair gdrevleri yerine getirmekle

gdrevlidir.

Madde 27- Genel Mali Sekreterin Giirev, Yetki ve Sorumluluklan:
a) Sendikamn muhasebe iglerini ilgili yasa, ttiztik, y<inetmelik hUkiimleri gere[ince ytt[tmek,

dewe biitgelerinin uygulanmasmr sallamak,
b) Mali muvazeneyi, tanzim edece[i gelir-gider tablosu ve mizanlarla her ayrn sonwrda merkez

ydnetim kuruluna sunmak,
c) Sendika gelirlerinin toplanmasrm, sarflarrn biitge esaslanna gdre yaprlmasrnt, muhasebe ve

kayrtlanmn gerekti[i gibi ytiriitiihnesini sallamak ve muhasebe bilrosunu ydnetnek,
g) Vergi ve sigorta primlerinin zamamnda 6denmesini sa$lamak,
il) $ubelere zamarunda sarf avanslarrmn gdnderilmesi ve sarflann gdzettm ve denetimini

yapmak,
e) Sendikamn ta$mrr ta$mmaz mal varhlr ile ilgili belgelerin ve demirbaq kayrtlanmn usuliine

uygun olarak tutulmasrm sallamak,
f) Sendika hesaplanmn her an i9 ve drg denetime hazrr bulundurulmasrm saflamak,
g) Merkez Ytinetim Kurulu'nun karan do$ultusund4 sendika ta$mmaz mal ve araglanmn

sigorta ettirilmesi ve sigorta poligelerinin zamamnda yenilenmesini sa$lamak,

h) Genel Kurul Karan uyarrnc4 sarflar ve biitgede fasrllar arast aktarmalar konusunda Merkez
Ydnetim Kurulu'ndan karar almak ve tekliflerde bulunmak,

r) Tahsil, tediye, mahsup vesaire muhasebe iglemlerine iliqkin belgeleri ve yaapmalan Genel

Baqkanla birlikte imza etmek, Genel Bagkamn yoklu[unda tiiziik hiikiimlerine gdre yetkili olan

Merkez Ydnetim Kurulu Uyesi ile imza iglerini yiirtitmek,
i) Genel Kurullara sunulacak bilango ve tahmini biitgeleri hazrrlamak ve Merkez Ydnetim

Kurulu'na sunmak,
j) Sendika gelirlerini, elde ettikleri taxiht€n itibaren 30 giin iginde Merkez Ydnetim Kurulunca

belirlenecek bankalara yatrrmak,
k) Merkez Ytinetim Kurulu bilgisi drgrnda Sendika Merkez muhasebe kasasrnda ayltk cari

asgari iicretin 30 katrndan fazla nakit para bulundurmamak,
l) Sendika Merkez ve gube Y8netim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Uyelerinin 6356 Sayrh

Sendikalar ve Toplu ig Sdzleqmesi Kanunu'nun 29. Maddesi uyarrnca diizenleyip gdnderdikleri mal
bildirim formlanm ve zarflanm qahsi dosyalannda muhafaza edilmesini sa$lamak, Yasa gere[ince,

Qahqma ve Sosyal Giivenlik Bakanhfr'na bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamamnda ve tam
olarak bildirmek ve gdndermek,

n) Sendika giderlerinde ahnabilecek tasamrf dnlemleri igin ydnetim kunrluna tekliflerde
bulunmak,

o1 llgili Yasa, Ydnetmelik ve Toplu Ig Sdzlegmeleri gere[i igverenlerce sendika aidatrmn tiye
iicretlerinden kesilip zamamnda sendikaya gdnderilmesini temin igin her tiirlii iqlemleri yapmak,

6) Sendikalar ve Toplu ig Sdzleqmesi Kanunu'nun 30.Maddesi uyannca her hesap veya btitge

devresine ait bilanqo ve hesaplanm ve gahgma raporlarrm, yasamn dngdrdtSii siirede ilgili yerlere

gdndermek,
p) Bu gdrevlerin drgmda Genel Bagkan ve Merkez Ydnetim Kurulunca verilen difer giirevleri

yerine getirmek.
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UCfixcUrlsu,
MERKEZ DEI\TETLEME KURULU

Madde 28- Merkez Denetleme Kurulunun Olugmasr:
Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulu'nda TiizUgiin 19. Maddesinde sayrlan

niteliklere sahip delegeler arasrnda gidi oyla segilen beg (5) iiyeden oluqur.
Genel Kurulda aynca beq (5) yedek iiye segilir.
Merkez Denetleme Kurulu asil iiyeleri yapacaklan ilk toplantrda kendi aralanndan bir bagkan

ve bir raportdr segerek gdreve baglar. Merkez Denetleme Kurulu Uyeliklerinde bogalma halinde
baqkan veya raportdr tarafindan yedek iiyelerden oy srasma g6re galn yapilarak kurul tamamlamr.

Madde 29- Merkez Denetleme Kurulunun Gdrev, Yetki ve Sorumluluklarr:
Merkez Denetleme Kurulu, en az altu ayda bir Sendika Merkezi'nde toplamp, sendika

gahgmalanm denetlemeye mecburdurlar. Kurul, daha krsa stirede denetleme yapma yetkisine sahiptir.
Denetlemenin yaprlabilmesi igin kurul iiyelerinden en az Ug denetginin bir araya gelnesi garttrr.

Denetleme Kurulu kararlan oy gokluluyla alrr. Oylarda egitlik halinde bagkarun katrldrlr taraf
gopunlulu sallamq sayrlu.

a) Denetgiler, denetimlerini sendika merkezinde yaparlar. Sendikaya ait evrak veya defterleri
sendika merkezinden drganya grkaramazlar.

b) Merkez Denetleme Kurulu, sendika t0ziiliine uygun olarak idari ve mali denetimini yapar,
ara raporunu sendika bagkanhlrna verir. Devre sonunda raporun genel kuruldan 15 giin 6nce
delegelere ulagmasmr saglayacak gekilde golalhlmasrmn teminini bizzat yapabilecefi gibi Merkez
Ydnetim Kurulundan da isteyebilir.

c) Merkez Ydnetim Kunrlunun faaliyetlerinin genel kurul kararlarrna uygun olarak yapilrp
yaprlma&$ru denetler.

9) Merkez Ytinetim Kurulunun galnsr tizerine gubelerde gerekli denetimi yapar.
Gerekli gdrlirse Merkez Ydnetim kurulundan $ube Genel Kurulunun olalaniistii toplantrya

ga$rlmasrm ister.
d) Sendika Tiizfigiinde gdsterilen di[er denetleme gdrevlerini yapar.
e) Merkez Denetleme Kurulu yapfilr denetleme ve incelemeler srasrnda sendikamn mali

iglerinde, usulsiidiik veya yolsuzluk gdrdiilii takdirde durumu Merkez Ydnetim Kurulu baqkanltlma
bir raporla birlikte bildirir. Soruqturmayr derinleqtirmek tizere ltlzum gdrdtpt takdirde yukanda
belirtilen fiil veya fiilleri igleyenlerin gegici olarak gd,revden el gektirmelerini ister.

Merkez Ydnetim Kurulunun, Merkez Denetleme Kurulu'nun bu istelini kabul efinemesi,
yolsuduk veya usulstizltik yapulr iddia edenlere gdrevden el gektirmeme karannda rsrar etrnesi
halinde, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Ydnetim Kurulundan genel kurulun olalaniistti
toplantlya gagnlmasrm isteye bilir.

Gdrevden bu yolla el gektirilenlerin genel kurulca gdrevlerine iade veya sendikadan
ihraglanna karar verilir. Gdrevlerine iade edilenlerin gdrevden gegici olarak el gektMikleri siireye ait
sendikadan almalan gereken iicret ve sosyal haklan sendikaca ddenir.

Sendikadan ilracrna karar verilenlere bir 6deme yaprlmaz. Gerekiyorsa yargr mercilerine de
bagvurulur.

DORDONCOFASIL
MERKEZ Dlslpr,iX XUnUr,U

Madde 30- Merkez Disiplin Kurulunun Olugmasr:
Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulunda TtziiEiin 19. Maddesinde sayrlan

niteliklere sahip delegeler arasrndan gizli oyla segilen beg asil iiyeden oluqur.
Genel Kurulda aynca be; de yedek iiye segilir.
Merkez Disiplin Kurulu asil tiyeleri yapacaklan ilk toplantrda kendi aralanndan bir bagkan ve

bir raportdr segerek gdreve baglarlar.
Merkez Disiplin Kurulu asil tiyeliklerinde bogalma halinde bagkan veya raportd,r tam{indari

yedek iiyelerden oy sraslna gdre ga$r yapilarak kurul tamamlamr.
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Madde 3l- Merkez Disiplin Kurulunun Giirev, Yetki ve Sorumluluklan:
Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Ydnetim Kurulu'nun galnsr iizerine en az iig iiyesi ile toplamr.

Kararlanm oy goklulu ile verir, oylann eqit olmasr halinde ba5kanrn kafildtlt taraf oy goklulunu
sallamr; kabul edilir.

Merkez Disiplin Kurulu:
Sendika Tiiziifiine, sendikamn amag ve ilkelerine aykrrr davramglarda bulundulu giizlenen yada

iddia edilen sendika iiyeleriyle sendika ve qube organlarrnda gdrevli bulunanlardan;
a) Do!rudan Merkez Ydnetim Kurulunca Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilenler,
b) $ube Ydnetim Kurulunca $ube Disiplin Kuruluna sevk edilen sendika tiyeleri hakkrnda $ube

Disiplin Kurullannca verilmig uyan ve krnama cezalan ile sendikadan ihracrn gerektifine dair
verilmiq kararlar, Merkez Ydnetim Kurulunca Merkez Disiplin Kurulu'na intikal ettirilir.

c) $ube Disiplin Kurulunca haklannda verilmig uyan ve krnama cezalanmn uygunlupunu
ara.qtrarak bu cezalan kaldrma veya onaylama yetkisine sahiptir.

gube Disiplin Kurulunca haklannda sendika tiyelilinden ihrag gerektiline dair karar verilenlerle
ilgili aragtrrma sonucunda cezamn kaldrnlmasl veya hafifletilmesi karanna vanrsa bu kararrn onayr
Merkez Ydnetim Kuruluna aittir. Merkez yiinetim kurulu kararr onaylamazsa Genel Kurula
gdttiriiliir. gube Disiplin Kunrlunca kesin ihracrn gerekti[ine dair verilmiq kararlann Merkez Disiplin
Kurulunca da uygun bulunmasr halinde karar do!rudan genel kurula gdtiiriili.ir.

9) Do$udan veya Merkez Ydnetim Kurulunca Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilenler
hakkrnda Merkez Disiplin Kurulu uyart, krnam4 gegici ihrag ve kesin ihrag karan verebilir.
Ancak, gegici ihrag siiresi 6 ayr gegemez ve kesin ihrag kararlan da Genel Kurulun onayna sunulur.
Sendika Genel Merkez Ydneticilerinin Merkez Disiplin Kuruluna sevkleri ve Disiplin Kurulunun
verdili kararlann uygulanmasr, Merkez Ydnetim kurulunca Bagkanlar Kurulunun istigari gtiriigti
ahnarak yaprlrr.

Genel Kurullarda ihrag ve gdrevden gegici uzaklagtrrma kararlanmn kaldrnlmasr halinde
ydneticilerin varsa gegmig ddneme ait haklan 6denir. Merkez Disiplin Kurulu kararlarr onaylamrsa
ilgililer bir hak talep edemezler.

d) Disiplin Kurullanmn her tiir kararlan, merkezde Merkez Yiinetim Kurulu, gubelerde $ube
Ydnetim Kurullannca sonuglandrnlrr. Her halde sendika Uyeliginden kesin ihrag kararlan Merkez
Genel Kurulunca verilir (Yasal haklan salllr kalmak kay& ile).

e) Merkez Disiplin Kurulu kendisine do!rudan do['ruya intikal eden konularda ilgilinin yaztlt
savunmasmt alarak karanm verir. Ancak, belirlenen siire igerisinde yaz t savunmasmt vermekten

kagrnanlann durumu da gdriiqiilebilir ve kararda belirtilir.

BE$iNCi I'ASIL
BA$KAI\LARKURULU

Madde 32- Bagkanlar Kurulunun Olugnasr:
Baqkanlar Kurulu, $ube Ba;kanlan ve Sendika Merkez Ydnetim Kurulu'ndan olugur.

Kurul, Sendika Merkez Ydnetim Kurulu'nun galnsr iizerine en geg altr ayda bir, ltizumu halinde
daha erken olarak toplamr.
Madde 33- Bagkanlar Kurulunun G6rev ve Yetkileri:

Ba$kanlar Kurulu;
a) $ubelerin yerel sorunlarrm dile getirir ve bu konuda yetkili kurullara tavsiyelerde bulunur.
b) Toplu iq sdzlegmesinin di.izenlenmesi ve uygulanmast hakknda giir0glerini bildirir.
c) Kurullarrn gahgmalan hakkmda bilgi alarak, gahqmalan daha rasyonel hale getirmek igin

tavsiyelerde bulunur.
9) Qahgma hayatrm ilgilendiren yasa tasansr ve diler mevz\at iizerinde gdriiglerini ortaya

koyar.
d) Sendikamn hayatiyetiyle ilgili konularda gdriiglerini agtklar.
e) Sendikamn genel politikasr hakknda istigare de bulunarak gdrti$lerini aclklar.
f) gube iligkileri ve ortak konulan hakkrnda gubeler arasr dengey! -saflgyrcr dnerilerde

bulunur.
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Baqkanlar Kurulunca ortaya konulacak gdrti$ler, dzel bir deftere kaydedilir, imzalanarak

muhafaza edilir. Bu kararlar sendika Merkez Ydnetim Kurulunca deferlendirilir.

ALTINCI FASIL
GEIVEL TEMSiLCILER KURTJLU

Madde 34-Genel Tensilciler Kurulunun Olugmasr:
a) Genel Temsilciler Kurulu her gubeden bir gube ydneticisi ve gubenin merkez Genel Kwulu

delege sayrsrmn % 50'si oramnda igyeri sendika temsilcilerinden oluqur. Genel Merkez Ydnetim
Kurulunca gerekli gdriilmesi halinde $ubelere ilave kontenjan verilebilir. Genel Temsilciler Kuruluna
katrlacak igyeri sendika temsilcilerini gube ydnetim kurulu saptar.

b) Kurul, Sendika Merkez Ydnetim Kurulunun galnsr iizerine en az yida bir defa toplamr.
Genel Temsilciler Kunrluna Sendika Genel Bagkaru veya g0revlendireceli Sendika Merkez Y6netim
Kurulu iiyelerinden birisi baqkanhk eder.

Madde 35- Genel Temsilciler Kurulunun Gdrev ve Yetkileri:
Genel Temsilciler Kurulu bir Damgma Kurulu olup, kurula katrlan temsilciler Merkez

Ydnetim Kurulunca hazrrlanan toplantr giindemine iligkin deSerlendirmesini yapar'

trixciBOLtiM
$UBELERiN ORGAI\LARI

Madde 36-$ubelerin Organlarr:
a) $ube Genel Kurulu,
b) $ube Ydnetim Kurulu,
c) $ube Denetleme Kurulu,
d) $ube Disiplin Kurulu'ndan ibarettir.

Sendika gubelerinin;
Y6netim, Denetleme ve Disiplin Kurullan ile istiqari organlannrn olugumu, bu kurullara

segilecek iiyelerin gubeye iiye veren igyerlerine da[rhglan, demokratik ilkeler ve sendika tiizii$ii
esaslanna aykrrr olmamak iizere Merkez Ydnetim Kunrlunca yaprlmrg "$ubeler Ydnetmeli$f'
hiiktimlerine gdre yaprlu.

$ubeler, ydnetrneliklerinde belirtilmig olma kogulu ile istiqari organlar da kurabilirler.

BIRiNCI FASIL
$UBE GENEL KURTJLU

Madde 37- $ube Genel Kurulunun Olugmasr:

$ubelerin faaliyet alam igindeki igyerlerinde mevcut iiye sayrlan;
a) 501 ila 1000 arasmda ise gube genel kunrlu iiyeler arasmdan segilecek 80 delege ve $ube

Ydnetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil iiyelerinin katrlmaslyla olugur.
b) l00l ila 2000 arasnda ise qube genel kurulu iiyeler arasrndan segilecek 100 delege ve $ube

Yiinetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil iiyelerinin katrlmasryla olugur.
c) 2001 ila 4000 arasmda ise gube genel kurulu; oyeler arasmdan segilecek 120 delege ve

$ube Ydnetim, Denefleme ve Disiplin Kurulu asil iiyelerinin katrlmastyla olugur.

9) 4001'den fazla iiyeli gube genel kurulu; iiyeler arasrndan segilecek 130 delege ve $ube
Ydnetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil iiyelerinin katrlmasryla olugur.
Bu rnadde de yaprlacak deliqikliklerde genel kurul delege tam saymmrn Ugte iki golunluk karan
araff.
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Madde 38- $ube Genel Kuruluna Delege Segilnesinde Usul ve Esaslar:
Delege usulii ile genel kurul yapan gubelerde gubeye tiye veren igyerlerinden genel kunrla

katrlacak delegeler, Genel Merkez Genel Kurulunca kabul edilen Delege segim Ydnetmelifi
esaslanna gdre serbest, egi! gizli oy, agrk sayrm ve ddkiim esaslarrna gOre belirlenir.

Madde 39- $ube Genel Kurulunun Toplanma Esaslarr:

$ube Genel Kurullan;
Merkez Ydnetim Kurulunun; sendikamn bagh oldu[u konfederasyon genel kurul tarihi de

dikkate ahnarak, Merkez Genel kurul tarihinden yaklaEk iki ay dnce tamamlanacak qekilde ve
ddnemi aqmamak kaydryla $ube Ydnetim Kurullannrn yazh teklifi ve ilk $ube Olalan Genel Kurul
tarihi diktate ahnarak Merkez Ydnetim Kurulunun tespit edeceli giinde toplamr. Merkez Ydnetim
Kurulunca belirlenen $ube Ola$an Genel Kurul tarihlerindeki olasr de$igiklik talepleri $ube Ydnetim
Kurullanrun yaz r miiracaatl ile Merkez Ydnetim Kurulwrca sonuglandrnlrr.

$ube Genel Kurulu, qube tarafindan hazrlanarak incelenmesi igin Genel Merkez'e
gdnderilmig ve Genel Merkez'ce onaylanmrg delege listesinde adr gegen delegelerle toplanr.

$ube Ydnetim Kurulu tarafindan hazrlanan gube genel kurul toplantrsrmn giindemi, yeri,
giinii ve saati, birinci toplanfida golunlulun sa$lanamamasr halinde ikinci toplanfinm gtlnU, en az on
beg giin 6nce yasada belirtilen yerlere yazr ile bildirilir.

$ube genel kurullanmn toplantl esas ve usulleri ile karar nisabr hakkrnda tilziigiin 16.
Maddesi esaslan uygulamr. $ube genel kurullannda delege olmayanlar nisapta dikkate ahnmazlar, oy
kullanamazlar.

$ube genel kurul bagkanhk divau; iincelikle sendika Merkez Ydnetim Kurulu iiyelerinden ve
sendika gube ydneticilerinden veya delegeler arasrndan agrk oyla oluqturulur.

$ube genel kurul baqkanhk divanrna TiirkJg Ydnetim Kurulu tiyeleri ile Tiirk-ig'e balh
sendika Merkez Ydnetim Kurulu iiveleri de secilebilir.

Madde 40- $ube Genel Kurulunun Gbrev ve Yetkileri:
$ube genel kurulunun baghca giirev ve yetkileri gunlardrr;
a) Organlann segimi,
b) Ydnetim ve Denetleme Kurullan raporlanmn gdri\iilmesi,
c) Yiinetim ve Denetleme Kurulunun ibrasr,
g) Sendika genel kuruluna delege segimi,
d) Mevzuat ve ttiziikte belirtilen difer iglemlerin yerine getirilmesi, bagka bir organa

brrakrlmamlq konulann karara baflanmasr,

$ube genel kurullannm mali ibra yetkisi yoktur.

Madde 41- $ube Olalaniistii Genel Kurulu:
$ube Olalaniistii Genel Kurulu;
a) $ube Ydnetim Kurulu karanyla,
b) $ube Denetleme Kurulunun gerekli gdrdulii hallerde,
c) Delege ile genel kurul yapan gubelerin delegelerinin li5'nin gerekgeli olarak yazrh

istemleri tizerine,

$ube Yiinetim Kurulunca, uye veya delegelerin bagvurulan hakhnda gerekli ara$trrma ve
inceleme yaprlmak ve Merkez Ydnetim Kurulunun onayrm almak suretiyle, olaganiistU olarak
toplantlya gafnlr. Olalaniistii Genel Kurul istemi, $ube Denetleme Kurulu yahut iiyeler veya
delegelerden gelmip ise, genel kurulda dncelikle istem gerekelerinin gdriigmesi yaprlrr.

$ube Denetleme Kurulu veya Oye ya da delegelerden gelen olalaniistii genel kurul isteminin
qube yiinetim kurulunca reddi halinde Sendika Genel Merkezi tarafindan olalaniistii genel kurul
yaprlmasrna karar verilebilir. Olalaniistii genel kurul yaprlmasrna iligkin iglemler gube.ydnetim
kurulunca yerine getirilmemesi halinde, iglemler Merkez Ydnetim Kurulu tarafindan yerine getirilir.
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$usn v0xnrinr xunulu

Madde 42- $ube Ydnetim Kurulunun Olugmasr:
gube Ydnetim Kurullan gube genel kurullannda tiiziigiin 19. Maddesinde belirtilen niteliklere

sahip iiyeler arasrndan gizli oyla ve unvanlan ile segilen;
Uye sayrsr 1000'e kadar olan pubelerden iig,
Uye sayrsr 1001 ve daha fazla olan gubelerde beg iiyeden oluqur.
gube Ydnetim Kurulu, $ube Y0netmelilinde g6sterilen esaslar ddhilinde biri $ube bagkaru,

biri gube ldari Selreteri, biri gube Mali Sekreteri esas olmak iizere diler iki i.iyesi de qube

y0netrnelilinde belirtilen unvanlan ile birlikte segilir.

$ube Ydnetim Kurulu igin aynca asil iiye kadar da yedek tiye segilir.

Madde 43- $ube Yiinetim Kurulunun Giirev ve Yetkileri:
$ubeyi temsil gdrev ve yetkisi ydnetim kwulu adrna Bagkan tarafindan kullamlrr.
Kanunlann, sendika tiiziigiintin ve Merkez ydnetim Kurulunun verdili yetki gergevesinde

gubenin ydnetilmesi Ydnetim Kuruluna aittir.
$ube Ydnetim Kurulunun gdrev ve yetkileri punlardr:
a) Gelir ve gider hesaplanna iligkin iglemlerin yap masr, sarf yetkileri dAhilinde bulunan

harcamalann usuliine uygun olarak yaprlmasmrn sallanmast ve bunlarrn karara baflanmasr, sarflarla
ilgili kararlann onayh birer iimelinin sarf ewakr ile birlikte incelenmek ve gere$i yaprlmak iizere,
sarfin yaprldr[r ay takip eden ayrn iigtine kadar sendikaya giindermek,

b) $ube genel kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hanrlamak, raporlan genel kurul
tarihinden en az 15 giin dncesi genel kunrl tiyelerine dalrftnak ve genel kurulu toplanilya galrmak,

c) $ube hudutlan iginde kalan resmi ve 6zel kuruluqlara karqt qubeyi temsilen her tiirlii
iglemleri yapmak,

C) $ubede istihdam edilecek eleman igin kadro agrlmasrm Merkez Ydnetim Kuntlundan talep

etnelg
d) $ubenin faaliyet alan iginde mevzuattan, hizrnet akdinden ve toplu iq sdzleqmesinden

do[an uyugmazhklann gdztimtinde ve her tiirlii sendikal ihtilafrn halinde yeterli faaliyetleri
gdstermek,

e) iqe ve sendikaya yeni giren iEgilere igyerleri ve sendikamn tabi oldulu kurallarla igginin
hak ve yiiktimlUliiklerini anlatrnak biitiin iiyelerin mesleki bilgilerini artrncr, iggi sa!lt!t, i9 gUvenlili
sosyal giivenlik ve gahgma hayatr ile ilgili mevzuatlar, toplu ig sddegmesi, sendika igyeri temsilcilili
konulannda Merkez Ydnetim kurulunun onayrm alma kogulu ile epitim, seminer ve konferanslar

dtizenlemek,
f) istiqari organlan toplantrya ga[rrmak,
g) ISyeri sendika temsilcilerinin atanmasr veya defigtirilmesini, Tiiztgiin 55. Maddesi ile

verilen yetkiye dayanarak yapmak,
h) $ube srmrlan iginde kalan igyerlerinde gahqan iiyelerinin her tiirlii miiracaatlann

incelemek, igverenler ve ilgili mercilerle iligki kurarak sonuglandrmaya galtqmak, mahalli
temaslannda halledemedigi konularr sendikaya intikal ettirmek,

j) gube genel kurulunca ve sendika yetkili organlannca verilecek diler gdrevleri yapmak.

Madde 44- $ube Ydnetin Kurulunun Qahgma Esaslarr:

$ube Ydnetim Kwulu normal olarak haftada bir qube bagkammn bagkanlt[mda, yoklulunda
yerine vekdlet edecek iiyenin baqkanhlrnda toplamr,

$ube Ydnetim Kurulunun toplantr, giindem, karar tasanlan, karar nisabr ve yiinqtim kurulu
iiyeliklerinde bogalmalar halinde Tiiztiltin 23. Maddesi esaslanna gdre hareket edilil'

$ube Ytinetim kurulunun yedeklerle birlikte iiye tam sayrsmrn yansrndaa aga$ diigmesi
halinde gerekli iglemler Merkez ydnetim Kurulunca yerine getirilir.
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Madde 45- $ube Bagkanrnm Giirev, Yetki ve Sorumluluklan:
$ubeyi gube bagkaru temsil eder. $ube bagkam Ydnetim Kuruluna, istigari organlara ve

gubede kurulacak komisyonlara baqkanhk eder.

$ube idari Seketeri ile gube yazrgmalannr, Mali Sekreter ile muhasebe ve muamelat evrakrm
imza eder.

$ube Baqkam; $ubedeki biirolann ve personelin amiri olup, her tiirlti gahgmayr denetleme ve
tetkik yetkisine sahiptir.

$ube Bagkam; yukarrda saylanlann gdrev, yetki ve sorumluluklan ile izin gibi iglemlerini
gubenin faaliyet ve fonksiyonlanmn koordinasyonunu saflama sorumlululu ile dtizenleme yetkisine
sahiptir.

Madde 46- $ube idari Sekreterinin Giirev, Yetki ve Sorumluluklan:
gube ldari Sekreteri; yazrymalar ve gube iglevlerinin yiiriitiilmesinden, bunlarla ilgili bilgi ve

belgelerin argivinden sorumludur.
a) $ube idari Sekreteri; $ube biaohnmn ydnetiminden sorumludur.
b) G6riiqiilmesi gereken konulan diler yiinetim kurulu iiyeleri ile istigare ederek en azhaftaAa

bir defa hazrlayacaSr giindeme ve g0ndemdeki konularla ilgili karar, tasan ve dnerileriyle birlikte
ydnetim kuruluna getirir.

c) $ube Baqkamrun ve $ube Ydnetim Kurulu kararlannm sonuglandmlmasmda (di[er
ydnetim Kunrlu iiyelerinin sorumluluklarr sakh kalmak iizere) gerekli takip ve koordineyi
saplamaktan sorumludur.

9) $ubede istihdam edilen personelin dzliik iglerinin yilrtitiimiinden sorumludur.
d) $ube Baqkam ve $ube Ytinetim Kurulu tarafindan verilecek sair gdrevleri yerine

getirmekle gdrevlidir.

Madde 47- $ube Mali Sekreterinin Gdrev, Yetki ve Sorumluluklarr:
gubenin mali konulardaki bilciimle iqlemleri, Yasa ve tiiziik hiikiimleri ile sendikamn yetkili

organlanmn talimatlan dahilinde yiiriitiir.
$ube Baqkanr ve $ube Yiinetim Kunrlu tarafindan verilecek sair gOrevleri yerine getirir.

Madrle 48- $ube Ydnetim Kurulunun Diler Uyeleri:
$ube Ydnetim Kurulunun diler iiyelerine vedlecek unvan, yetki ve sorumluluklar qube

ydnetmeliklerinde belirtilir.

OetrxcUrusrr,
$[JBE DENETLEME KURTJLU

Madde 49- $ube Denetleme Kurulunun Olugmasr:
gube Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafindan Tiiztigiin 19. Maddesinde sayrlan nitelige

sahip olmak gartr ile delegeler arasrndan gizli oyla segilen beq (5) iiyeden oluqur.
Genel Kurulda aynca beq (5) yedek uye segilir.

Madde 50- $ube Denetleme Kurulunun Gbrev ve Yetkileri:
$ube Denetleme Kurulu, Sendika Denetleme Kurulunun gahgma qeklini diizenleyen Tiiziigiin

30. Maddesinde belirtilen idari hususlarla ilgili htikiimlere kryasen gahgrr.

a) $ube Denetleme Kurulu, $ube Ydnetim Kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararlanna
uygun olarak yaprhp yaprlmadrlrm denetler.

b) Sendika Tiiztifii'ne uygun olarak gerekli denetimini yapar, ara raporunu $ube Bagkamna

verir. Devre sonu raporunu da $ube genel kuruluna sunulmak tizere haarlar.
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DORDT]NCUFASIL
$UBE DiSiPLiN KTJRULU

Madde 51- $ube Disiplin Kurulunun Olugnasr:
$ube Disiplin Kurulu, gube genel kurulu tarafindan Tiiziigiin 19. Maddesinde saylan nitelige

sahip olmak gartr ile delegeler arasrndan gidi oyla segilen beg asil tiyeden olu.gur. Genel Kurulda
ayrrca beg yedek tiye segilir.

Madde 52- $ube Disiplin Kurulunun G0rev ve Yetkileri:
$ube disiplin kurulu" Sendika Disiplin Kunrlu'nun qah$masr ile ilgili tiiziigin 31. Maddesi

hiikiimlerinekryasengall$malan yiiriiti.ir.

$ube Disiplin Kurulu, Sendika Tiiztilii'ne, amag ve ilkelerine aykrrr hareket ettili ileri
stiriilen sendika iiyeleri hakkrnda soru$turma yapar ve uyan veya krnama cezalanndan birini verir,
sonucunu $ube Ydnetim Kuruluna ve diler ilgililere bildirir. Aync4 $ube Genel Kuruluna sunar.

$ube Disiplin Kurulq sendika iiyeli[inden ihracr gerektiren suglar hakkurda hazrlayacalr
raporlan Sendika Merkezine g<inderilmek iizere $ube Bagkamna suru[.

BE$iNCi FASrL
$UBE iSTi$ARi ORGANLARI

Madde 53-istigari Organlann Olugmasr ve Gdrevleri:
$ubenin kapsamrndaki igyerlerinin saysr, konusu, igyerlerindeki iiye sayrlan dikkate ahnarak

$ube Ydnetmelilinde belirtilen esaslara gdre;
- $ube iiye sayrsr 501 -1000'e kadar olan qubelerde en gok 10,
- $ube i.iye sayrsr 1001-2000'de kadar olan qubelerde en gok 20,
- $ube iiye sayrsr 2001-4000'e kadar olan qubelerde en gok 30,
- $ube tiye sayrsr 4001' den fada olan gubelerde en gok 35 Uyeli istiqari organlar

olugturulur.

$ube istigari organlan, $ube Baqkarumn bagkanhlrnda $ube ydnetim kurulu ile birlikte U9
ayda bir kez toplamr. ihtiyag halinde $ube Ytinetim Kurulu'nun teklifi ve Merkez Yiinetim Kurulu
onayr ile de ayrrca toplanrlabilir.

Istigari organlar:
a) $ube kapsamrndaki igyerlerinde do$an uyugmazhklar ile bunlann gdztimleri hakkrnda bilgi

ahgveriginde bulunmakla birlikte genel giiziirnler igin ydnetim kuruluna dnerilerde bulunur.
b) Toplu ig Sdzlegmesinin hazrhk gahqmalan aEamasmda iqyerlerinden ve iggilerden gelen

istekleri de$erlendirmek, Sendika Merkezine ulEtnlmak i.izere dnerilerde bulunur.
c) Ydnetim Kurulunun daha verimli gahgmasrna imkan verecek gekilde uyancr, yol gdsterici

yorumlar yapar.

9) Ydnetim Kurulunun gerek gdrmesi halinde istiqari organlardan komisyonlar kurarak belli
konularda gahgma yaparak rapor hazrlatrnak, raporlan kurul olarak ta gdrii$Up Ydnetim Kuruluna
6neri olarak verir.

d) Qal$ma hayafinl ilgilendiren yasa tasanlan ve di[er mevzuat iizerinde gdriiglerini ortaya
koyar.

e) $ube Ydnetmelili ve gube Genel Kurulunun verecegi diler gdrevleri yapar.
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Madde 54- ipyeri Sendika Temsilcilifi:
Sendika merkez Yiinetim Kurulu; sendikamn toplu ig sdzlegmesi tarafr oldulu veya toplu ig

sdzleqmesi yapmak iizere yetkisinin kesinlegtili igyerlerine temsilci atama yetkisini, Tiiz[Siin bu
maddesi ile igyerlerini kapsayan $ube Ydnetim Kunrlu'na devretmiqtir.

$ube Ydnetim Kurullan, "lgyeri Sendika Temsilcisi" atama yetkilerini Merkez Yiinetim
Kurulunca kabul edilen "Ttirk Harb-ig Temsilci Ydnetmelifi" esaslarrna gdre kullanacaklardr.
Ancak Temsilci Ytinetmeliline bu madde ile $ube Y6netim Kuruluna dewedilen temsilci atama
yetkisini krsrtlayrcr hiikiimler konamaz.

iqyeri sendika temsilcileri de temsilcilik gdrevlerini, Yasa, Sendika Ana Tiiziipu, Tiirk Harb-
ig Temsilci YdnetmeliSi ve (varsa) igyerinde uygulanan toplu ig stizlegmesi esaslanna gdre
yapacaklardr.

Madde 55- Sendika B0lge, il ve llge Temsilcilifi:
Sendika Genel Kurulunda kabul edilen tegkilatlanma plam gergevesinde, gube agrlmasma

gerek gdriilmeyen veya kapatrlan gubeler igin il ve ilgelerdeki igyerlerinde, 55. Madde esaslarrna giire
atanacak igyeri sendika temsilcilerinden bagka, o Bttlge, Il veya ilgedeki tiim igyerlerini kapsayacak
qekilde, Bdlge ,il veya ilge temsilcilikleri, Merkez Y<inetim Kurulunun karan ile agrlabilir.

Merkez Ydnetim Kurulunun karan ile agrhp faaliyet gdsterecek, Bdlge, il veya ilge
temsilciliklerinin ddenek ve giderleri, temsilcilik qubeye balh ise qube ddeneklerine dahil edilerek,
Merkez'e bafh ise Sendika biitgesinden karqrlann.

DORDTJNCU KISIM
MALi KONULAR

niniNci nolUrvr
cnlinr-,Bn

Madde 56- Gelirlerin Genel Tanrmr:
a) Uyelerden ahnacak iiyelik ve dayamgma aidaflan,
b)6356 Sayh Yasa ve Sendika Ana Titziilii'ne gdre yaprlacak faaliyetler ile e[lence, konser

gibi faaliyetlerden saSlanacak gelirler,
c) Ba$rylar,

9) Mal varhlr gelirleri, mal varhfr delerlerinin devir, temlik ve satrplardan dolan
kazanglardan, ibarettir.

Madde 57- Aidatlar:
Uyeler her ay toplu iq s<izlegmelerinin ekindeki iicret cetvellerinde belirtilmiq grplak saat

ticretleri i.izerinden ve 4 (ddd) saatlik ticretleri tutarmda aidat tiderler ilcret cetveli bulunmayan
iiyelerin ayhk grplak iicretlerinin (iki yilz yirmi begte dOrdii) ayhk sendika aidandu.

Biitiin aidatlar sendika merkezinde toplamr.
Sendika biitgesinde dngdriilen ddenekler ilgili pubeler adma ve gubenin bulundulu yerdeki bir

bankada agrlan hesaba gube giderlerini kargrlayacak gekilde avans olarak transfer edilir.
Sendikanrn 6zel bir grev fonu yoktur.

Bir grev amnda sendikanrn tlim varhfr yetkili kurullann karan ile grevin amacrna eriqilmek
tizere kullamlr.

Madde 58- Dayanr$ma Aidatr:
Dayanrgma aidatr miktan iiyelik aidatr kadardrr. Sendika i,iyesi

Sendikalar ve Toplu ig Sdzlegmesi Kanunu geregince igverenlerce
doSrudan sendikamn aidatla ilgili hesabma gdnderilir.
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Madde 59- Diler Gelirler:
Sendika iiyelerinden alacafr aidatlarla igyerinde gahgrp iiye olmayanlardan alacalr dayamgma

aidah drgrnda;
Tiiziikte belirtilen yasak faaliyetler kapsamr &gmdaki 6zel ve tiizel kigilerden alacagr bagglar,

Sendikamn Ana Tiiziip0'ne g6re yapacalr faaliyetlerden elde edeceli gelirler, eflence, konser,
miisamere, niqan, evlenme, siirmet dii$iinleri gibi gelirlerdir.

Madde 60- Md iktisabb Varh[r ve Gelirleri:
Sendika amag ve gdrevlerinin gerektirdili tatrnr ve ta.gmmaz mallan satrn alabilir. Bunlann

kullammrnda amacrn gergeklegmesine yetersiz ve amag drqr kalanlan yada gdrevin yeniden
gerektirmesi halinde genel kurul karan ile satabilir.

Sendika mallarrmn verimli gekilde delerlendirilmesi ve sabit degerlerine uygun gelir
getirmesi esastrr. Bu gelirler sendikarun hayatiyetini stirdiirmesi, amaclrun gergeklegtirilmesinde
6nemli etkendir.

irixci nor.,trnr
GiDERLER

Madde 61- Biitge Diizenlennesi:
Biitge, Sendika Ydnetim Kurulunca hazrrlanr. Genel Kurulun onayrna sunulur ve kesin

peklini alr.
Biitge, genel kurul dtinemi igin ve her yrlhlr ayn ayn olmak tizere sendika merkezi ve gubeler

itibari ile ayrmtrh olarak hazrrlamr.
- Biitgede sendikamn gelirleri ve kaynaklan,
- Giderleri ve sarf yerleri,
- Sendikamn her kademesindeki baqkan ve ydneticilerine, iqyeri, il ve ilge temsilcilerine,

Denetleme ve Disiplin Kurulu iiyelerine, istiqari organlarda gdrevlendirilenlere, gegici olarak
gdrevlendirileceklere verilecek iicretler, sosyal yardrmlar, yolluk, giindelik ve ddenekler,

- Sendika merkezi ve gubelerde gahgan personele verilecek iicret ve sosyal yardrmlar,
- Sendikamn para, menkul krymetler ve mal varhklan,
- Mal varhklan, demirbag ve ta5rnmaz olarak ayrr ayrr belirtilir.
- Satrlacak taqrnmazlar ile ahnacak taqrnmaz mallar da ayrr ayrr belirtilir.

Madde 62- ticret, Odenek ve Sosyal Yardrmlar:
a) Sendika ve gubelerin ydnetim kurulu iiyeleri ile baEkanlanna verilecek iicretler, her tiirlii

ddenek ve sosyal yardrmlar,
b) Sendika ve gubelerin Denetleme, Disiplin Kurullarr Uyeleri ile istigari organlannda
gdrevlilere verilecek ddenekler,
c) Sendika hizrnetleri igin gegici olarak gdrevlendirilen iiyelere verilecek iicret, giindelik ve

yolluklann tavaru, Sendika Merkez Genel Kurulunda tespit olunur.
9) Sendika ve sendika gubelerinde gahgtrrrlanlann b akitlerini yapmaya, feshe, bunlara

ddenecek iicret, 6denek, yolluk ve tazrninat ile diler sosyal haklan tespite, Sendika Merkez Ydnetim
Kurulu yetkilidir. Toplu iq sdzlegmeleri ve yasal haklan sakhdrr.

Madde 63- Harcrrah, Yolluk ve Yevniyeler:
Sendika ve gubelerin her diizeydeki ydnetici ve gdrevlileri ile sendika iiyeleri ve sendika

personeline ve sendika hizmetinde gegici olarak gdrevlendirilenlere bulunduklan yerden baSka bir
yere gegici olarak gOrevlendirilmeleri, aym gekilde kurs, seminer, toplantl ve benzeri faaliyetlere
katrlmalan halinde kendilerine iidenecek harcuah, yolluk ve yevmiyeler genel kurul tarafindan tespit
olunur.
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Madde 64- Tazminatlar:
a) Hizmet tazminatr,

Sendika ve gubelerinde iicretli (profesyonel) gdreve segilen ydnetim kurulu tiyelerine,
normal gdrev ddnemlerinin sonunda (yeniden segilerek gOreve devam etrneleri hali dahil) veya
dtinem sonundan 6nce istifa etmeleri halinde gdrevde kaldrklan her bir hizmet ylt igin yasal kdem
tazrninatl tutannda hizmet tamrinatr 6denir. Hizmet tazminatrmn hesabrnda ikramiye de iicrete dahil
edilir.

Normal gdrev ddnemini tamamlamadan vefat eden yada gdrevden aynldrklan tarihteki
iicretler iizerinden ve hizmet stiresine balh olarak ddenir. Yrldan az siireler iginde aym oranda
ddemeler yaprlrr. $u kadar ki, vefat edenlere esas igyerinden ddenecek krdem tazminatrnm o tarihteki
emsali iggiye gtire varsa farkt da sendikaca kargrlamr.

Hizmet tazrninatr aLp, yeniden gtireve segilenlere yeni diinemin sonunda Himret tazrninatt
verilirken 6deme yaprlmrg devreler dikkate alnmaz. Sadece son ddnem igin 6deme yaprlrr.

Giirevde iken vefat edenlerin Hizmet tazminatlan varislerine 6denir.
b) Kaza, maluliyet ve 6liim tazminatlan,
Genel Kurul drgrndaki sendika ve qube zorunlu organ ydneticilerinden dnceden karar

almak suretiyle herhangi birinin, Merkez veya $ube Ydnetim Kurulunca gtirevlendirilen teqkilat
kademesindeki ydnetici, temsilci, iiyeler ve teqkilatta galryanlardan herhangi birisinin sendika ile ilgili
bir gdrevi yerine getirmesi esnasrnda ig kazasr gegirerek tedavi gdrmesi srrasrnda ve istirahatli oldulu
siirece kendilerine sosyal giivenlik kurumlannca yaprlan tidemeler ile esas iglerinden almakta
olduklarr iicret arasrndaki farklar sendikaca ddenir.

ig kazasr sonucunda ig yapabilecek derecede malul kalanlara Merkez Ytinetim Kurulu karan
ile maluliyetleri oranmda ve en gok net ayhk ocretlerinin 8 katma kadar,

Iq yapamaz durumda malul kalanlara net ayhk iicretlerinin 12 kau, tilenlerin varislerine net
ayhk iicretlerinin 15 katr tutannda tazminat ddenir.

Ilgililerin krdem veyahizmet tazminatr haklarr sakhdr.
Oltimti halinde, igyerindeki hizmeti kargrhlrnda igyerince verilecek ledem tazminatr, iqginin

dliim tarihinde igyerindeki emsali iqginin iicreti esas kabul edilerek iqyerindeki hizmeti siiresine ait
krdem tazrninat farkr veya igyerinden hig kdem tazrninat ahnamamasr halinde bu fikraya gdre
hesaplanacak krdem tazminatl tutanmn tamamr 6deme tarihine kadar igleyecek faizi ile Sendikaca
6denir.

Madde 65- $ubelerin Giderleri ve Muhasebe Usulii:
$ubelerin Merkez Genel Kurulu'nda kabul edilen biitge esaslanna gdre yapacaklan her ttirlii

giderleri mevzuat ve usuliine uygun olarak gubelerde belgelenerek her ay Sendika Merkezine
gdnderilmek suretiyle muhasebelegtirilecekfir.

Uctrxc0n0lUpr
DI$ DENETIM

Madde 66- Denetim Kapsam ve Mahiyeti:
Sendika ve gubeleri, kendi ig denetim organlanmn denetlenmesinden bagka, sendika

merkezinde sendikamn tiim idari ve mali faaliyetleri, yasalann tingdrdiilii denetimlere agrktrr.

Madde 67- Mal Bildirini:
Sendika ve sendika qubelerinin baqkanlan ve ydneticileri, 3628 sayrh yasa ve ilgili

ydnetrneliklere uygun olarak, giireve segildiklerinden itibaren iki ay igerisinde kendilerinin ve yasada
belirtilen yakrnlanrun mal varh[r bildirimini vermek zorunda&r.

Yedek iiyelerin mal bildirimleri, gdreve getirildikleri tarihten itibaren iki ay iginde verilir. Mal
bildirimi yaprldrlrna iliqkin belgeler Sendika Genel Merkezine gdnderilir.
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DORDilNct' BoLtiM
DEFTERVE KAYITLAR

Madde 68- Sendikaca Tutulacak Defter, Dosya ve Kayrtlar:
Sendika agalrda yazrh defter, dosya ve kayrtlan tutar ve figleri dtizenler.
a) Uye kayrt ve iiyelik sona erme listeleri,
b) Genel Kunrl, Ydnetim Kunrlu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlanrun numara

ve tarih srasryla yazrlmasrna mahsus karar defterleri,
c) Gelen ve giden evrakrn tarih ve numara srrasryla kayt edilecepi gelen ve giden ewak kayrt

defterleri ve zimmet defteri,
g) Gelen evrakrn ash, giden ewakrn suretlerinin saklanacalr gelen ve giden evrak dosyalarr,
d) Aidat kaytlan, yevmiye, envanter defteri ile defteri kebit
e) Gelir makbuzlarr ve bunlarrn zimmet kayrt defteri ile gider evrakr ve bunlann saklanmasrna

mahsus dosyalar,
f) 4/l/1961 tarihli ve 213 sayrh Vergi Usul Kanununa g6re demirbag smrfina giren her tiirlii

egya veya malzemelerin kaydedildili demirbag defteri,
Sendika, tutrnakla yiiktimlt oldufu defter ve kayrtlar drgrnda yardrmcr defterler de tutabilir.
Sendika defter ve belgeleri ilgili bulunduklan yrh takip eden takvim yrhndan baglayacak on

yrl stire saklamak zorundadu.

Madde 69- $ubelerde Tutulacak Defter, Dosya ve Kayrtlar:
$ubeler de 70. Maddenin b, c, 9 fikralanndaki kaytlan aym kogullarla tutarlar.
$ube Ydnetmelifi, Genel Kurul ve Merkez ydnetim Kurulu kararlanmn gerektirdipi diler

defter ve kayrtlan da tutmak zorundadrrlar.

BE$lNCl KrSrM
qE$iTLi yE soN HtTKtIMLERLE GEqici HtTKtiMLER

Madde 70- Fesih, lnfisah, Kapatma Hallerinde Yapilacak lglem:
Sendikamn feshi, bagka bir sendika ile birleqme, katrlma veya kapahlmasr kararlan genel

kurul delege tam sayrsmrn Ugte iki gofunluk kararr ile verilebilir.
Fesih, infisah, birleqme, katrlma ve kapatna hallerinde yaprlacak iglem ve mallann devri, yasa

hiikiimlerine gdre yaprlrr.

Madde 7l- Sendika Tiiziik Defigiklifi:
Sendika Merkez Genel Kurulu g0ndeminde belidilmig olma kogulu ile, 6zel maddesinde daha

yiiksek nisap tingdriilen konular drqrnda, genel kuul delege tam sayrsrrun salt gopunlulu ile
yaprlabilir

Madde 72- igkolunda Sendikanrn Kuruculan:
igkolunda ilk sendika 1951 yrhnda kurulmugtur.
1956 yrlnda federasyon halinde teqkilat kurulmug ve Tiirk-ig iiyesi olmu$tur.
Tiirk Harb-i9 Sendikasr; 20 Temmuz 1970 tarihinde igkolu esasrna gdre ve Tiirk Harb Sanayi

ve Yardrmcr igkollan iqgileri Sendikasr adr ile ekli listede adr, soyadr, baba adr, dolum yeri ve tarihi,
tabiyeti, ikamet adresi ve mesleli yazrh kuruculan tarafindan kurulmugtur.

Madde 73- Sendikanrn Oye Oldu[u Kuruluglar:
Tiirk Harb-ig Sendikasr, Tiirkiye i99i Sendikalarr Konfederasyonu (Ttrklt ve Uluslararasr

Kamu iggileri Federasyonu (P.S.I)'nun iiyesidir.

Madde 74- Yiiriirliik:
Tiirk Harb-iq Sendikasr'na ait olan bu tiiziik Sendikamn 28-29 Eyltll @9 taritleri"ae

yaprlan, 16. Olalan Genel Kurulu'nda kabul edilerek 28109/2019 tarihinde yiiriirltiEqgitni$ir.
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TtJRK HARB- SENDIKASI KURUCULARI L
Meslek ve Sanatr Baba Adr Do!. Yeri Tarihi Tab. ikametgah Adresi

rURK-i$
Seyfi DEMIRSOY Isci $aban Neslig t920 TC. Tunus Cad. No:79 Kavakhdere/ANKARA

TORK HARB.i$ FEDERASYONU
Celal SULBUL
Remzi DURUKAN
ilhamiAQIKSOZ
Meral AKTAKi
M.NaciTUNQEL

Sendikacr

Sendikacr

Sendikacr

Sendikacr

Sendikacr

Abdtlvahap
Ahmet
Mehmet

Cemal

Mehmet

Erzurum

Kayseri

Kastamonu

Ankara
Adapazarr

1340

1339

1338

1936
r926

T.C.
T.C.
T.C.
T.C.
T.C.

Bardacrk Sok. 2914 K0giikesat/ANKAR A
Trp.Fak.C.Erciyes Apt.2 Abidinpaga/ANKARA
Dedeefendi Cad. 53 /6 ANKARA
505.sok. No:8/23 K: I 1 Bahgelievler/iZMiR
Cemal Gtirsel Cad. San Apt.39/4 ANKARA

ADANA HARB-iS
Emir POSTACI Halit
BAYSAL

Iqgi-Millewekili
irci

Mehmet

Mehmet

Adana

Adana

1926
1936

T.C.
T.C.

Adakale Sok.73lA ANKARA
Cemal Paga Mah. Sularyolu Tahir ilba Apt. K:5

No: 12 Sevhan/ADANA

AFYON HARB-i$
M.Emin DiKMEN
Mustafa BALKIR

Mot.Uz.Us.
Fikir iqgisi

Mehmet

Tahir
Mucur
Afron

t926
1338

T.C
T.C.

Gtivenevler Namrk Kamel Cad.No: l0 AFYON
Mecidiye 5. Sok.No:9 AFYON

ANKARA NATO-iS

Qetin SOYAK
Mehmet KEFU

Servis gEFi Yiyecek
Mal.Md.

A.Rza
Bekir

Arapkir
$am

1935

t934
T.C.
T.C.

Barbaros Bulv. No:23ll I Beqiktag/iSTANBUL
Ktigtikbahge Sok.8/6 ANKARA

ISTANBUL HARB.I$
A.Osman ALBAYRAK
Sahabettin AKIS

Terzi
Elektro

Fazh
Mahmul

Rize
istanbul

1933

1330
T.C.
T.C.

Draman Qeqme C.45ll ISTANBUL Kocasinan Cad.44l6
iSTANBUL

TtrRK ASri$
Kenan DURUKAN
MUSIAfA ALPDUNDAR

Sait $UVAK
VuTaIAKINCI

MChMCt SORENYOL
Orhan Nam* GCTNER

Hasan KAYIK
Necati QiFTQi
Ruhi TOKLUTEPE

Yiik. Uz.

Oto Mak.
Uz.Elektrik
Terciiman

Mak.

$ofdr
Tekneci

$oftir
Kaynakgr

Aziz
Hiiseyin
Bekir
A.Rtza
Nusret

R.Naci

Muharrem

Hasan

Bahri

Kars

Trabzon

Develi
Konya
istanbul

$ahmelek
Bartrn

istanbul

Atebey

1933

1932

1930

1926

1339

1926

t928
1928

r928

T.C.

T.C.

T.C.

T.C.

TC.

T.C.

T.C.

T.C.

T.C.

Adnan Saygun Cad. No:36/18 D:6 UluslilST
Kzrlrrmak Mah. No:61/ll Kocatepe/ANKARA
Yahya Kemal Cad.32ll0-A ANKARA
Yrldztepe Koop Bloklan 5/71 E.Mah./ANKARA
Frndrkzade Dariiqifa Sok. 17l3 iSfRNnUI-
Yrldrz Sok.No:1 5 YALOVA
Y.Mah. Dere Sok.No:4 GOLCUK
Tabakhane Mah.Kdpriibagr Sk.No:33 KARAMUSEL
Bardacrk Sok. No: I l/6 Kocatepe/ANKARA

Mashar ARKAN
ilhan ONpRceN
Tevfik YILMAZ
ATiABU$OGLU
Muammer KUMBET

irci
Elektrikgi
ilci
Optikgi
isci

A.Mithat
M. $evket
gevket

Ahmet
Kemal

Marmaris

Qorlu
DuraSan

Erzurum

Erzurum

1336

t927
t934
1934
1944

T.C.
T.C.
TC.
T.C.
T.C.

B. Koy incirli Yolu Nege Apt.5/16 iSfeNgUL Qrrakgr
Q.Sok.No:12 Halig Cad. iSTANBUL Atifakih
Mah.Canbaziyle Qrk. No:9 iSTANBUL Y.Basri Mh.Esat

Quhadar sok. l0 ERZURUM Qrrgrr Mah. Riiegar Sok. No:
16 ERZURUM

isrBxonnuN HARB-iS
Refik ANKUT
M.Celalettin OZSEZEN

Liitfii
isa

Peru

iskenderun

1929

1933

T.C.
T.C.

Qay M. Raif Paga Cd. Mercan Ap. K:l No:l ISKENDERUN
M.Kemal Mah.579. Sok. No: l2 D:5 iSKENDERUN

IZMIR HARB-I$
Necati DEVRiM
Orhan USLU

Sendikacr
Mak.Tek.

$evki
Bekir

Manisa

Qorum

1929
\926

T.C.
TC.

1442. Sok. No: 13 D: I Alsancak/iZMiR
468. Sok. 2l $irinyer/iZMiR

KONYA HARB-iS
Hasan TANABA$
Erdo[an YAZGAN

Fikir i99isi
Ressam

Mustafa
Edip

Konya
Konya

t928
1928

T.C.

T.C.

U.Ali Hoca Mah. Karaman Cad.No:464l KONYA gtikan
Mah. Altrn Qegme Sok.No:7/3 KONYA

MALATYA HARB-iS
Fuat AKBULUT
Nevzat KUQUK

Tornacr

Radyocu

Yahya

Dervig

Malatya

Malatya
1926

1930

T.C.
T.C.

Saray Mah.No:7 MALATYA
Hava ikmal Loj. MALATYA

SAKARYA HARB-iS
SITKI SABUNCUOCLU
Macit DURUTURK

Mot.Mak.
Tiifekpi

Mustafa

Yusuf
Adapazarr

Malatya
l34l
1930

T.C.

T.C.
$ekerevleri Sefa Sok.No:6 ADAPAZARI
YenidoSan Mah.Fab.Cad No:72 ADAPAZARi

KAYSERi HARB-i$
Ahmet OKYAY
Mustafa QIKLAFURUNCU

irci
isci

Mehmet

S0leyman

Kayseri

Kayseri

1340

l93l
T.C.

T.C.

Aydrnhkevler Mah.Zambak Sk.No: l2 KAYSERI
Pervane Mah. Atlas Cad.No:34 KAYSERI

BALTKESiR HARB-i$
Ismail ERGELEN
Ali Asker TUGAN

Silahgr

Tek.Res.

Kamil
Aliekber

Bahkesir

Kars

1932

1940

T.C.

T.C.

Anafartalar Cad.Qrkmaz Sok.No: I 08/5 BALIKESIR
Atatiirk Mah. YeniYol Cd.No:45 BALIKESiR

DiYARBAKTR HARB-i$
Norman BiQiCi
A.CelilOZreN

Tel.Op.

Tel.Tek.
Fevzi

ibrahim
Diyarbakrr

Diyarbakrr
t942
I 936

T.C.

T.C.

Lise Cad.Bahgeli Gtinagtr Ap.4l2 DIYARBAKIR
Lise Cad.. Sk.ishakollu Apt.K.2 DIYARBAKIR

ELAZI0 HARB-i$
iskender PAKAR
Turgut TUNA

Tek. Res.

Oto Mak.
Eqref

Osman

Elaag
ElazrS

1340

1930

T.C.

T.C.

Yurtbagr Kdyii ELAZIG
Rezaiye Mah. Qiftlik Cad.No:43 ELAZIG

ERZTNCAN HARB-i$
Muh|is EROGLU

Adnan TUFEKQi
Muh.Ks.A.
Tornacr

Ya$ar

Ziya
Erzincan

Erzincan

193 I

t944
T.C.

T.C.

Kargryaka l. Cad. No: l716 Y.Mahalle/ANKARA
Kr.zllay Pavyonlan 89. Sok. 320 ERCINCAN

ESKi$EHIR HARB-rS
Yrlmaz OnNef
Recep ERSOZ

Radarcr

Tornacr

Abdullah
Ahmet

Eskigehir

Zonguldak
1935

1339

T.C.

T.C.

Krmra Toprak Mh. Aydolan Sk No:3/5 ESKI$EHIR
Hava ikm.Mrk.Loj ESKI$EHiR

cELiBoLU HARB-iS
Selguk ELDEN
Necati $ENGOR

Tesfiyeci
Yap.Tek.

Recayi

Veliyuttin
istanbul

inegdVBursa

r928
1929

T.C.

T.C.

Santral kargsr No:20 GELIBOLU
Miralay gefik Aker Cad. No:3/2 GELIBOLU

cOLCUK HARB-i$
Fevzi UZUNER
Selahattin TANKUTAY

Mehmet

Sabri
Gdlciik
Trabzon

t932
1926

T.C.

T.C.

ihsaniye Koyti GOLCUK
Y.Mah.Ulkii Sok.20 GOLCUK

isrnsi

24



Adr Soyedr Mcslckve Senrh BebeAdr I)ol.Yeri Trrihi Trb. ilomctgrb Adrcci

stvAs HARBI$
Mehmet KOLDA$
MustafrGULHAN

ldare K.
Telefoncu

Hamdi
Turan

Sivas

Sivas

t929
1939

T.C.

T.C.

Ec€ Mah.3. Sok. No:2 SIVAS

Qis€kli Mh. 21. Sk. ZafcrAp.2.Blk K:2 N:4
slvAs

siNoPHARelS
Basri OZGEN
CosKun GUNDER

Tercllman
Glln.Mem.

EyoP

Nail
Sinop

Anlora
l94l
t934

T.C.

T.C.

Sakarya Cad.Kaprcr Sok. No:6 SINOP

Onur Palas SfNOP

izuin NATGI$
Kemal OZ
KamuranMATBEN

Sendikacr

Maliyeci
Mehnet
Muharrem

lzmir
lzmir

1930

1936

T.C.

T.C.

Hatay Cad. 246lll lA lR
l7l5 Sok. No:53 K:l D:l KargryakadZMlR

ASTYAJS
Dopan EGEL
Hiisevin GAZANFER

Tercilman
Terctlman

S0lcyman

Enin
Buna
lstanbul

1926

t925
T.C.

T.C.

Menekge Sok. No:29l10 ANKARA
Bardac* Sok. No:44l5 AIIK{IL{

-?fsh
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