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Genel Esaslar

1- GENEL ESASLAR

Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi

Madde 1- Sendikanın adı “Eğitim ve Bilim İşgö-
renleri Sendikası”dır.

Sendikanın kısa adı “EĞİTİM - İŞ”tir

Sendikanın Genel Merkezi Ankara’dadır.

Ge nel Mer ke zin baş ka bir ile ta şın ma sı na Sendika 
Ge nel Ku ru lu ka rar ve rir. İl içinde adres değişikli-
ğine Merkez Yönetim Kurulu karar verir.

Sendikanın Genel Merkez adresi, Ziya Gö-
kalp Caddesi Ataç 2 Sokak, No:43/4 Kızılay –
ANKARA’dır.

Sendikanın Kurulduğu Hizmet Kolu

Madde 2 – EĞİ TİM-İŞ, Eği tim, Öğ re tim ve Bi-
lim Hiz met Ko lu’nda ku rul muş tur. Bu hiz met 
ko lu na, 4688 sa yı lı ya sa nın 41/a mad de si ne gö re 
ha zır la nan yö net me li ğin be lir le di ği iş yer le ri gi rer.
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Sendikanın Amaçları 

Madde 3 – Eğitim İş ;

a) Başta üyeleri olmak üzere tüm emekçilerin or-
tak eko no mik, sos yal, öz lük, mes lek sel, sen di kal 
hak ve çı kar la rı nı ko ru yup ge liş ti re rek on la ra da-
ha onurlu ve say gın bir ya şam dü ze yi sağ la mak 
için  mücadele eder.

b) Ülkede yaşayan herkesin çağdaş, bilimsel, laik, 
demokratik, eşit, parasız ve nitelikli eğitim hakkı 
olduğunu savunmaya, bu hakkın yaşama geçiril-
mesi için mücadele eder.

c)Üye le ri nin üs tün so rum lu luk duy gu su na ve eği-
ti min gü cü ne da ya na rak; Ata türk’ün ön der li ğin de 
ku ru lan Tür ki ye Cum hu ri ye ti ‘nin ba ğım sız lı ğı nı, 
ege men li ği ni, ulus ve ül ke bü tün lü ğü nü, la ik dü-
zeni ni, de mok ra tik leş me ve ulu sal eği tim hedefini 
geliştirerek ko ru mak ve son su za ka dar ya şat mak 
için elin den ge len her tür lü ça ba yı gös te rir.

ç) Üye le ri nin daha ye ter li, say gın, onur lu bi rer 
mes lek ele ma nı ol ma la rı için iş ve re nin, üni ver si-
te le rin ve di ğer il gi li ku ru luş la rın ola nak la rın dan 
ya rar lanır.

d) Çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerin 
uluslararası ölçütlere uyumunun sağlanması, hak 
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ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, 
grevli ve toplu iş sözleşmeli sendikal hakların ta-
nınması için mücadele eder.

e) Emeğin toplumsal yaşamdaki önemini kavra-
mış, sorumluluklarının bilincinde olan üye toplu-
luğu oluşturmak için mücadele eder.

f) Hizmet kolunda ulusal ve uluslararası düzeyde 
birlik, dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması 
için mücadele eder. 

g) Eği tim yo luy la dost lu ğun, da ya nış ma nın, hoş-
gö rü nün, in san hak la rı na ve de mok ra si ye say gı nın 
ge liş ti ri lip güçlendirilmesi için mücadele eder.

ğ)İş güvenliği,  çalışma hakkı, sosyal adalet ve 
sosyal güvenlik mücadelesi verir.

h) Kadınların, çalışma yaşamı ve toplumsal yaşam 
içinde ayrımcılığa uğramaması; çocuk haklarının, 
engelli ve bakıma gereksinim duyan yurttaşların, 
evrensel ölçütler çerçevesinde çalışma yaşamı ve 
toplumsal yaşama uyumlu hale getirilmesi için 
mücadele eder.

ı) Sanatın ve sanatçının korunması ve desteklen-
mesinin çağdaş bir ülkenin vazgeçilmez önce-
likleri arasında yer aldığı kabulüyle, sanatın ve 
sanatçının korunması ve desteklenmesi için mü-
cadele eder.
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i) Toplumun sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşa-
yabilmesi için çevre kirliliğine ve doğal yaşamın 
bozulmasına karşı verilen mücadeleleri destek-
lemeye; tarih, kültür yer altı,yerüstü kaynakları 
ile  doğal varlıklarının korunması için çalışmalar 
yapar.

j) Yurttaşın akıl ve beden sağlığını geliştiren spo-
run desteklenmesi ve toplumun tamamına yayıl-
ması için mücadele eder.

k) Örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm en-
gellerin kaldırılması için mücadele eder.

l) Yurtta ve dünyada barışın egemen olması için 
çaba gösterir.

m)Uluslar arası sözleşmelerden doğan haklarına 
dayanarak gerekli gördüğünde grev hakkını kul-
lanır.

Madde 4- Sen di ka nın Te mel De ğer ve İl ke leri

Eğitim İş;

a) Cumhuriyet devrimlerini ve Cumhuriyetin ku-
rucu değerlerini kendisine rehber kabul eder ve bu 
değerleri eşitlik, adalet ve özgürlük gibi evrensel 
değerler çerçevesinde  çağdaş bir noktaya taşıma-
yı hedefler.
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b) Atatürk ilke ve devrimleri ile Türkiye 
Cumhuriyeti’nin laiklik ilkesi üzerinde yükseldi-
ğinin bilinciyle, laiklik ilkesinin korunmasına bü-
yük önem verir. Kişilerin inanç ve vicdan özgür-
lüklerini savunurken, dini inanç ve kanaatlerinden 
dolayı kınanmalarını ya da baskı altına alınmala-
rını da kabul edilemez bulur. 

c) Tam bağımsızlıktan yana anti-emperyalist bir 
örgüttür.

ç) Irkçılığa, gericiliğe ve bölücülüğe karşıdır. Irk, 
et nik kö ken, dil, kül tür, din, cin si yet ve di ğer ne-
den lerle hiç bir ay rım yap mak sı zın tüm in san la rın  
eşit li ği ne ina nır. 

d) Emeğin en yüce değer olduğunu kabul eder. Sı-
nıf ve kitle sendikacılığını savunur.

e) Kamu çalışanlarının ak tif si ya set yap ma hak-
kı nı ka zan ma la rı için ça ba gös te rir; an cak hiç bir 
si ya sal par ti ve ku ru luş la or ga nik iliş ki ye gi rmez.

f) Or gan la rı nın olu şu mun da ve iç iş le yi şin de de-
mok ra tik ku ral la ra, ör güt ah la kı na  ti tiz lik le uyar; 
ço ğun lu ğun yö net me, muhalefetin ço ğun luk ol ma 
hak kı na say gı gös te rir.
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g) Öğ ren ci le rin hak la rı nın ön ce li ği ni gö ze tir; ço-
cuk la rı, genç le ri ve en gel li le ri ko ru mak için her 
tür lü du yar lı lı ğı ve ça ba yı gös te rir.

ğ) Üyeleri arasında toplumsal yardımlaşma ve da-
yanışma duygusunun gelişmesi için çaba gösterir.

h) Kararların alınmasında ve yürütülmesinde de-
mokratik merkeziyetçiliği temel ilke olarak kabul 
eder.

ı) Sendikal bağımsızlığı, zorunlu ve vazgeçilmez 
bir ilke olarak kabul eder. 

i) Kişilerin hak ve özgürlüklerini güvence altına 
alan, yönetenlerin her türlü işlem ve eyleminin 
yargı denetimine tabi olduğu hukuk devletinin 
tam ve sağlıklı biçimde işlemesine büyük önem 
verir.

j) İşsizlik ve yoksullukla mücadelenin başarıya 
ulaşabilmesi için ulusal gelirin adil dağıtılmasının 
zorunluluğuna inanır. 

k)Tüketicilerin korunması amacıyla yapılan çalış-
ma ve mücadeleleri destekler. Yolsuzluk ekono-
misine taviz vermez.

Mad de 5- Sen di ka nın Yet ki ve Gö rev le ri

Eğitim İş, ulusal ve uluslar arası hukuktan doğan 
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hak ve yetkileri ışığında aşağıda yer verilen hak 
ve yetkilere sahiptir:

a)Kamu emekçilerinin temsilini gerektiren kurum 
ve kuruluşların yönetim ve denetiminde üyeleri-
nin söz ve karar sahibi olmalarını sağlayacak ça-
lışmalar yapar, kurullara temsilci gönderir.

b) Sen di ka nın ku ru lu bu lun du ğu hiz met ko lu na 
gi ren ka mu emekçilerini, sen di ka ça tı sı al tın da 
ör güt le ye rek en ge niş sen di kal bir li ği sağ la ma ya 
ça lı şır.

c) Top lu iş sözleşmeleri ya par, bu ko nu da ki uyuş-
maz lık lar da il gi li ma kam la ra ve yar gı or gan la rı na 
baş vu rur, gö rüş ve öne ri ler su nar, is tem ler de bu-
lu nur, ge rek ti ğin de demokratik, meşru eylem ve 
etkinlikler  ya par.

ç) Ça lış ma ya şa mın dan, mev zu at tan, top lu iş 
sözleş me le rin den do ğan an laş maz lık lar da, üye le-
ri ve ya sal mi ras çı la rı adı na da va açar, açı lan da-
va lar da üye le ri ni ve ya sal mi ras çı la rı nı tem si len 
da va ya ve hu su me te ehil olur, bu da va la rı iz ler, 
üye le ri ne ve ya sal mi ras çı la rı na ad li yar dım da bu-
lu nur.

d) Üye le ri nin hak ve çı kar la rı nı ko ru mak ve ge-
liş tir mek ama cıy la, sendikanın amaç ve ilkelerine  
uygun  ulu sal ve ulus la ra ra sı sen di kal üst ör güt le-



14

Eğitimİş / Tüzük

re üye olur, on la rın ge nel ku rul ve top lan tı la rı na 
de le ge, tem sil ci ya da göz lem ci gön de rir; on la rı 
ken di top lan tı la rı na ça ğı rır ve on lar la ya yın de ği-
şi mi, sen di kal eği tim ko nu sun da iş bir li ği ve ge-
rek ti ğin de güç ve ey lem bir li ği ya par.

e) Amaç la rı nı ger çek leş tir me ye yö ne lik kurs, se-
mi ner, kon fe rans, pa nel, açı ko tu rum, ku rul tay ve 
ben ze ri eği tim ve kül tür et kin lik le ri dü zen ler.

f) Üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları için 
eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor 
alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş,yuva 
ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurar ve 
yönetir.

g)  Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile  
üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım 
eder ve nakit mevcudunun yüzde onundan  fazla 
olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir.

ğ) Herhangi bir bağışta bulunmamak koşuluyla 
açığa alınma, ölüm, doğum, hastalık, kaza, iş-
sizlik gibi hallerde üyelerine destek olur ve yine 
gerektiğinde terör ve doğal afetler nedeniyle yaşa-
mını kaybetmiş üyelerinin eş ve çocuklarına para-
sal yardımda  bulunur, mesleğinde ülke düzeyinde  
ve uluslararası alanda  başarı göstermiş üyelerini 
desteklemek amacıyla sandıklar kurar.
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h)Yangın, su baskını, deprem gibi doğal afetler 
yaşandığında, gerektiğinde üyelik şartı aranmak-
sızın, nakit mevcudunun yüzde onunu (%10’unu) 
aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde 
konut,sağlık ve eğitim tesisleri yapar ve bu amaç-
la kamu kurum ve kuruluşlarına  ayni ve nakdi 
yardımlarda bulunur. 

ı) Ka dın üye le ri nin ça lış ma ya şa mın da ve sen di-
ka da et kin ola bil me le ri için ge rek li ön lem le ri alır.

i) En gel li üye le ri nin ça lış ma ya şa mı nı ve sen di kal 
et kin lik le ri ni ko lay laş tır mak için ge rek li ön lem-
leri alır.

j) Ki tap, der gi, bül ten, bro şür, ga ze te, ajans, yıl-
lık ve ben ze ri ya yın lar ya par, rad yo ve te le viz yon 
ka nal la rı, in ter net si te le ri ve baş ka ba sın ve ya yın 
ku ru luş la rı ku rar ve iş le tir.

k) Üye le ri için mes le ki eği tim, bil gi ve de ne yim 
ka zan dı rı cı ça lış ma lar ya par.

l) Özel ya sa ve yö net me lik ler le ku rul muş, eği tim 
emekçilerini il gi len di ren ku rum ve ku ru luş la rın 
yö ne tim ve de ne ti min de üye le ri nin söz ve ka rar 
sa hi bi ol ma la rı nı sağ la ya cak ça lış ma lar ya par.
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m) Demokratik haklarını kullanırken,zarara uğ-
rayan üyelerinin zararlarını karşılamak amacıyla 
eylem ve grev fonu oluşturur,ödentilerinin yüzde 
beşini (%5’ini) aşmamak kaydıyla, oluşturulan 
fona pay aktarır.
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II.ÜYE LİK

Mad de 6- Üye li ğe Ka bul  

Sen di ka, bu tü zü ğün ikin ci mad de sin de be lir le nen 
hiz met ko lu na da hil iş yer le rin de ka mu gö rev li si 
ola rak ça lı şan ve 4688 sa yı lı ya sa nın kap sa mı na 
gi ren her ke si, hiç bir ay rım gö zet mek si zin üye li ğe 
ka bul eder.

Üyelerden emekli olanlarla, Eğitim İş’in amaç ve 
ilkelerine önemli katkısı bulunanlar, Merkez Yö-
netim Kurulunun kabulü ile onur üyesi olabilir-
ler. Onur üyeleri sendika üyelerinin yararlandığı 
haklardan yararlanırlar. Ancak onların kullandığı 
yetkileri kullanamazlar. Onur üyeliğine kabulden 
sonra sendikanın amaç, değer ve ilkelerine aykırı 
tutum takınanların onur üyelikleri, Merkez Yöne-
tim Kurulu tarafından geri alınır.

Mad de 7- Üye li ğin Ka za nıl ma sı

Sendikaya üyelik, üye adayının üç nüsha olarak 
doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya baş-
vurması ve başvurunun sendika yetkili organınca 
kabulü ile kazanılır.

Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz 
gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi 
kabul edilmiş sayılır.
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Üye lik baş vu ru su red de di lir se, Merkez Yö ne tim 
Ku ru lu red kararını ge rek çe len dir mek zo run da dır.

Mad de 8- Üye li ğin Nak li

İş ye ri de ği şen ler, ye ni iş ye rin de gö re ve baş la-
ma la rın dan iti ba ren bir ay için de ye ni atan dık la rı 
yer de ki şu be ye baş vu ra rak üye lik le ri nin nak li ni 
is ter ler. Bu şu be nin is te ği üze ri ne es ki şu be, üye-
lik for mu nu ye ni şu be ye gön de rir.

Na kil, üye li ği ke sin ti ye uğ rat maz.

Kendi isteği ile üye li ği il dışına nak le di len le rin, 
es ki şu be or gan la rın da ki yö ne tim gö rev le ri sona 
erer.

Mad de 9-  Üye lik ten Çekilme

Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.

Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görev-
lisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imza-
lanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna 
verilmesi ile gerçekleşir.

Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden 
başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. 
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Üyelik
Mad de 10- Üye li ğin As kı ya Alın ma sı 

Üyeliğin devamı ve askıya alınması hallerinde 
2821 sayılı Sendikalar Kanununun 24’üncü mad-
desinde yer alan hükümler uygulanır.

Üye aylıksız izne ay rıl dı ğın da, is te ği ha lin de bu 
du ru mu so na erin ce ye ka dar, üyeliği askıda kalır.

Mad de 11- Üye li ğin Düşmesi

Görevden uzaklaştırma, re’sen emeklilik, göreve 
son verilmesi, görev değişikliği veya sair hallerde 
üye ya da yöneticinin mahkemeye başvurması ha-
linde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sen-
dika üyeliği ve yöneticiliği devam eder.

Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenler-
le kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet 
koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi 
olanların üyelikleri, varsa sendika şubesi ve sen-
dika organlarındaki görevleri sona erer. 

Emekliye ayrılanların sendika şubesi ve sendika 
organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin so-
nuna kadar devam eder.

Madde 12 – Üyelikten Çıkarma

Üyenin sendikadan çıkarılma kararı sendika me-
kez genel kurulunca alınır. 

Çıkarma kararı, çıkarılana ve kurumuna on beş 
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(15) gün içinde yazı ile bildirilir. 

Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden 
itibaren on beş gün içinde görevli iş mahkemesine 
itiraz edebilir. 

Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sü-
rer.

Mad de 13-Üst Kuruluşlar  

Eğitim İş, üye le ri nin hak ve çı kar la rı nı ko ru mak 
ve ge liş tir mek ama cıy la, sendikanın amaç ve il-
kelerine uygun ulu sal ve ulus la ra ra sı sen di kal üst 
ör güt le r kurabilir, kurulmuş örgütlere üye olabi-
lir, söz konusu uluslararası örgütlerin genel kurul 
ve toplantılarına delege, temsilci ya da gözlemci 
gönderebilir.
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II I. GE NEL MER KEZ

Mad de 14-Tü zel Ki şi lik  

Sen di ka nın tü zel ki şi li ği Ge nel Mer ke ze ait olup 
taş ra bi rim le ri onun ver di ği yet ki yi kul la nır ve 
onun adı na gö rev ya par lar.

Mad de 15- Ge nel Mer kez Or gan la rı

1) Sen di ka nın Ge nel Mer kez zorunlu or gan la rı 
şun lar dır:

a) Ge nel Ku rul,

b) Yö ne tim Ku ru lu,

c) De net le me Ku ru lu,

ç) Di sip lin Ku ru lu,

2) Sen di ka nın Ge nel Mer kez danışma or gan la rı 
şun lar dır:

a) Başkanlar Ku rulu

b) Danışma Kurulu (Oluşumu, görevleri, çalışma 
esasları yönetmelikle belirlenir)

Mad de 16- Ge nel Ku rul  

Merkez Ge nel Ku ru lu, sen di ka nın en üst ve en 
yet ki li ka rar or ga nı dır.
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 Merkez Ge nel Ku rulu  üç  yüz (300) de le ge ile 
merkez  yönetim ve denetleme kurulu asil üyele-
rinden oluşur.

Mer kez Ge nel Ku ru lu de le ge lik le ri,  her şu beye  
en az bir de le ge lik hakkı  ay rıl dık tan son ra ka lan 
de le ge lik ler, kesinti yapılan  üye sayısına   oran la-
na rak, şubelere da ğı tı lır.

Delege sıfatı, bir sonraki olağan genel kurula ka-
dar devam eder.

Merkez Genel Kurul toplantısında gündem dışın-
daki  konular görüşülemez. Ancak Genel Kurulda 
hazır bulunan delegelerin onda birinin önerisi ile 
gündeme  yeni maddeler eklenebilir. 

Merkez Genel Kurulunda, toplantı gündemindeki 
konular ile delegeler tarafından yazılı olarak di-
vana verilecek teklif ve dilekleri raporlaştırmak 
üzere  uygun sayıda üyeden oluşan komisyonlar 
kurulur.    Komisyonlar hazırladıkları raporları 
Merkez genel kurulun onayına sunarlar.

İki Merkez Genel Kurul toplantısı arasınadaki 
döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, Merkez 
Denetleme Kurulu veya denetçi raporu ile gelecek 
döneme ilişkin bütçe önerisi Merkez Genel Kurul 
delegelerine toplantı tarihinden en az on beş (15) 
gün önce gönderilir.  



23

Genel Merkez

Organların seçimleri serbest, eşit, gizli oy, açık sa-
yım ve döküm esasına  göre  çarşaf liste ile yapılır. 
Çarşaf listede yer alacak isimlerin sırası kura ile 
belirlenir. 

Mad de 17- Mer kez Ge nel Ku ru lu nun Yetki ve 
Görevleri

a) Or gan üye le ri nin se çi mi.

b) Tü zük de ği şik li ği.

c) İlgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna 
aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük deği-
şiklikliği için geçmişe etki etmemek koşuluyla 
Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

ç) Merkez Yö ne tim ve Merkez De net le me  ra por-
la rı nın gö rü şül me si ve aklanması.

d) Merkez Yö ne tim Ku ru lu nun ha zır la dı ğı çalış-
ma programı ve büt çe nin görüşülüp karara bağ-
lanması.

e) Ta şın maz mal ların  sa tın alın ma sı, mevcut ta-
şınmazların satılmasına karar verilmesi, gerekti-
ğinde bu konularla ilgili olarak Merkez Yönetim 
kuruluna yetki verilmesi.

f) Yur ti çin de ki ve yurt dı şın da ki sen di kal üst ku-
ru luş la ra üye li ğe, bu tür kuruluşları kurmaya, bu 
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kuruluşlara katılacak delegeleri seçmeye  ya da bu 
kuruluşlardan üye lik ten ay rıl ma ya ka rar ve ril me-
si. 

g) Ay nı hiz met ko lun da ki bir baş ka sen di ka ile 
bir leş me ye, ona ka tıl ma ya ya da baş ka bir sen di-
ka nın ka tıl ma sı nın ka bul ya da red di ne ka rar ve-
ril me si.

ğ) Sen di ka nın fes hi ne ve fe sih ha lin de mal var-
lı ğı nın devredileceği kurum ya da kuruluşların 
tespit edilmesi.

h)Sen di ka or gan la rın da gö rev ala cak yö ne ti ci le re 
ve ri le cek üc ret ler le öde nek, yol luk ve taz mi nat la-
rın be lir len me si.

ı) Sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme veya 
kapatma; sendika şubesi açma ve başlangıçtaki 
kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma ko-
nularında yönetim kuruluna yetki verme. 

i) Mev zu at ya da tü zük te Ge nel Ku rul ca ya pıl ma sı 
is te nen di ğer iş le rin ya pıl ma sı, baş ka bir or ga na 
bı ra kıl ma mış ko nu la rın ka ra ra bağ lan ma sı.

Madde 18- Merkez Genel Kurulunun Toplantı 
Zamanları ve Karar Yeter Sayıları 

Sen di ka Ola gan Ge nel Ku ru lu üç yıl da bir Hazi-
ran-Eylül dönemlerinde top la nır.
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Genel Kurul ayrıca , Merkez Yönetim Kurulunun 
veya Merkez Denetleme Kurulunun  kararı, Genel 
Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı çağrısı ile 
olağanüstü toplanır.

Ola ğa nüs tü Ge nel Ku rul talebi baş vu ru ta ri hin den 
iti ba ren en geç altmış gün için de Mer kez Yönetim 
Ku ru lu ta ra fın dan ye ri ne ge ti ri lir.

Sen di ka Merkez Ge nel Ku ru lu, de le ge tam sa-
yı sı nın salt ço ğun lu ğu ile top la nır. İlk top lan tı da 
ye ter li sa yı sağ la na maz sa, ikinci toplantı  en çok 
on beş gün sonraya bırakılabilir. Bu top lan tı da ço-
ğun luk aran maz. Ancak toplantıya katılanların sa-
yısı delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Ka rar lar, bu tü zük te ak si ne dü zen le me yok sa top-
lan tı ya ka tı lan la rın salt ço ğun lu ğu ile alı nır.Ancak 
bu sayı hiçbir şekilde delege tam sayısının dörtte 
birinden (1/4’ünden) az olamaz. 

Mad de 19- Merkez Yö ne tim Ku ru lu

Sendika Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel 
Kurulu’nun sendika üyeleri arasından seçtiği yedi 
(7)  asil üyeden oluşur. Asillerle birlikte yedi (7) 
yedek üye seçilir.

Merkez Yönetim Kurulu,seçim kurulundan ilam 
alındıktan sonra en geç üç (3) gün içerisinde en 
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yaşlı üyenin başkanlığında yaptığı ilk toplantısın-
da yasalar ve tüzüğe uygun şekilde genel başkan 
ve diğer sekreterlikleri seçer. Genel başkan, mer-
kez yönetim kurulunun üye tam sayısının salt ço-
ğunluğu ile seçilir. Merkez Yönetim Kurulundaki 
görev değişikliği  en az beş (5)  Merkez Yönetim 
Kurulu üyelerinin bu yöndeki oyu ile olur.

Ge nel Baş ka na ve kâ let yet ki si G enel Sek re te re 
ait tir. Ge nel Sek re te rin de bu lun ma ma sı du ru-
mun da ve kâ let yetkisi, Merkez Yö ne tim Ku ru-
lu nun görevlendireceği Merkez Yönetim Kurulu 
üyesine ait tir

Madde 20- Merkez Yönetim Kurulu Toplantı 
Zamanı, Karar Yeter Sayısı

Merkez Yönetim Kurulu toplantı ve karar  yeter 
sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Oyla-
rın eşitliği halinde toplantıya başkanlık eden üye-
nin oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlamış kabul 
edilir. 

Ayda bir salt çoğunlukla olağan, Genel Başkanın 
ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin üçte 
birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. 
Yönetim Kurulu, Genel Sekreterin hazırladığı 
gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü öteki 
konuları görüşerek karara bağlar. Kurulun top-
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lantı yazmanlığını, Genel Sekreter ya da Merkez 
Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir 
yönetim kurulu üyesi yapar.

Merkez Yönetim Kurulunun üye sayısı, ayrılma-
lar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, 
üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Mer-
kez Genel Kurulu, mevcut yönetim kurulu üyeleri 
veya denetleme kurulu tarafından bir (1) ay içinde 
olağan üstü genel kurul toplantısına çağrılır. 

Mad de 21- Sen di ka Merkez Yö ne tim Ku ru lu 
Görev ve Yetkileri  

a) Sendikanın Merkez Genel Kurulu’ndan sonra-
ki en yetkili organı olan Merkez Yönetim Kurulu, 
sen di ka yı, Merkez Genel Kurulun yetkisi dışında 
kalan alanlarda, ya sa la rın ve tü zü ğün ver di ği yet-
ki çerçe ve sin de yö ne tir. 

b)Merkez Yönetim Kurulu,sen di ka yı işverene ve 
öteki kişilere karşı temsil eder. Sendikayı, Merkez 
Yönetim Kurulu adına ulusal ve uluslar arası dü-
zeyde genel başkan temsil eder.Merkez Yönetim 
Kurulu gerekli gördüğü hal ve konularda üyele-
rinden bir veya bir kaçına temsil yetkisi verir,bu 
konuda ilgilileri görevlendirir 

c)Sendikanın amaçları, temel değer ve ilkeleri 
çerçevesinde her türlü çalışmayı yapar, yürütür.
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ç) Sendikanın iç işleyişine yönelik iç düzenleme-
leri hazırlar, yürürlüğe koyar, değiştirir ve yürür-
lükten kaldırır.

d) Sendikanın amaç, ilke ve değerlerine aykırı tu-
tum takınan üye ve yöneticileri, bağlı bulundukla-
rı disiplin kuruluna sevk eder.

e) Toplu iş sözleşmesi ile ilgili süreci tüzükte yer 
alan amaçlara uygun olarak yönetir.

f) Sendikal faaliyetler için gerekli menkul mal-
ları alır, Merkez Genel Kurulunun verdiği yetki 
doğrultusunda taşınmaz malları satın alır, satar, 
kiralar.

g) Merkez Ge nel Ku rulunun ka rar la rı uyarınca 
sen di ka nın ça lış ma prog ra mı nı ya par ve uy gu lar. 

ğ) Merkez Genel Kurulunun verdiği yetki uyarın-
ca sendika şubesi açılmasına karar verir.

h) Ge lir-gi der he sap la rı na iliş kin iş lem le ri ya par.

ı)Ge le cek dö ne me iliş kin büt çe ta sa rı sı nı ha zır la-
ya rak Merkez Ge nel Ku ru lunun onayına su nar.

i)Dö nem et kin lik ra po ru nu ha zır la ya rak Merkez 
Ge nel Ku ru lunun onayına su nar.

k)Sendika faaliyetlerinin amaca uygun biçimde 
yürütülebilmesi için gereksinime göre per so nel 
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is tih dam eder, personelin mali ve sosyal haklarını  
belirler. Hizmet alınmasına karar verir.

l) Emekli olan üyelere ve sendikanın amaç ve il-
kelerine katkı sunanlara onur ödülü verilmesine, 
verilen onur ödülünün geri alınmasına, ödül yö-
netmeliğine göre karar verir.

m) Merkez Baş kan lar Ku ru lu top lan tı sı nın gün de-
mi ni ha zır lar, bu gündemi toplantı tarihinden en 
geç onbeş gün ön ce den  şu be ve il temsilcilikle-
rine bildirir.

n) Merkez Ge nel Ku ru luna ka tı la cak de le ge le re, 
şube ve il temsilciliklerine mer kez or gan la rı nın o 
dö ne me ait ça lış ma rapor la rı ile ge le cek dö ne me 
ait büt çe ve tü zük de ği şik li ği öne ri le ri ni top lan tı 
ta ri hin den en geç 15 (on beş) gün ön ce gön de rir.

o) Şube Yönetim Kurulunun toplantı karar yeter 
sayısının altına düşmesi halinde, 2 (iki) ay içeri-
sinde yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için 
gerekli işlemleri yapar, seçime kadar gerekli ön-
lemleri alır.

ö) Şube ve temsilciliklerin idari ve mali işleyişle-
rinin düzenli yürütülmesini sağlar.

p) Gerekli gördüğünde çeşitli faaliyet başlıkları 
altında çalışma kurul ve komisyonları oluşturur, 
bu kurul ve komisyonların çalışma ilkelerini be-
lirler.
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r) Gerekli gördüğünde şube ve temsilcilik karar-
larının yeniden görüşülmesini ister, onaya tabi is-
temlerini görüşüp karara bağlar. 

s) Merkez Ge nel Ku ru lunun, ya sa la rın ve tü zü ğün 
yük le di ği diğer gö rev le ri ya par, 

ş)Genel başkan; Merkez Yönetim Kuruluna, Baş-
kanlar Kuruluna ve sendika içinde kurulan tüm 
komisyonlara başkanlık eder. Merkez ve taşra 
örgütünde gördüğü aksama ve eksiklikleri ilgili 
organlara ileterek bunların giderilmesini izler.

t)Sendikanın yayın organlarının sahipliğini Genel 
Başkan üstlenir.

u) Sekreterlikler arasındaki eş güdümü Genel 
Sekreter sağlar.

ü)Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hal-
lerde şube ve temsilcilik yöneticilerinden herhan-
gi birini aylıksız izne ayırabilir.

v)Merkez Yönetim Kurulu, şube yeter sayısına 
ulaşmamış illeri coğrafi konum ve verimlilik de-
ğerlendirmesi yaparak birleştirir ve şube açar.

y)Merkez Yönetim Kurulu  sekreterliklerinin gö-
rev ve yetkileri yönetmelikle düzenlenir.

z) Genel Kuruldan aldığı yetki ile, yapılacak ilk 
genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak 
kaydıyla, ilgili makamlarca veya mahkemelerce 
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kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tü-
zük hükümlerini değiştirir.

Mad de 22- Merkez Denetleme Kurulu  

Sen di ka Merkez De net le me Ku ru lu, Mer kez Ge-
nel Ku ru lu nun sen di ka üye le ri ara sın dan seç ti ği 3 
(üç)  asil üye den olu şur; asil ler le bir lik te  3 (üç) de 
ye dek üye se çi lir

Merkez Denetleme Ku ru lu, se çimi tarihini takip 
eden hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında 
toplanır.  Kurul bu toplantıda Kurul Başkanını 
seçer ve iş bö lü mü ya par. İlk toplantı dahil olmak 
üzere, Kurul bünyesinde yapılacak tüm oylama-
larda, eşitlik halinde Kurul Başkanının oy kullan-
dığı taraf lehine karar verilir.   

Merkez Denetleme Kurulu, sendikanın yönetim 
ve işleyişleri ile gelir ve giderleri ve bunlarla ilgili 
her türlü işlemlerin kanunlar ve ilgili diğer mev-
zuat ile tüzük ve genel kurul kararlarına uygun 
olup olmadığı hususlarında idari ve mali denetim 
yapar. Bu doğrultuda Genel Merkez olağan denet-
lemeleri 4 (dört) ayda bir yapılır. Merkez Denetle-
me Kurulu gereklilik halinde şube ve temsilcilik-
leri denetleme yetkisine sahiptir.

Merkez Denetleme Kurulu gerekli gördüğünde ya 
da Merkez Yönetim Kurulunun talebi üzerine her 
zaman olağanüstü denetim yapabilir.
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Merkez Denetim Kurulu, denetimleri sırasında 
herhangi bir tüzük ihlali, usulsüzlük veya yolsuz-
luk tespit ederse gereğinin yapılması için konuyu 
Merkez Yönetim Kurulunun gündemine taşır ya 
da doğrudan Merkez Genel Kurulu çağrısı yapar. 

Merkez De net le me Ku ru lu nun ça lış ma usul ve 
esasları tüzük doğrultusunda Merkez Yönetim 
Kurulunca hazırlanan, Merkez Ge nel Ku rul ca ka-
bul edi len yö net me lik le düzenlenir.

Mad de 23- Merkez Disiplin Kurulu  

Sen di ka Merkez Di sip lin Ku ru lu, Mer kez Ge nel 
Ku ru lu’ nun sen di ka üye le ri ara sın dan seç ti ği 3 
(üç) asil üye den olu şur; asillerle bir lik te 3 (üç) de 
ye dek üye se çi lir.

Merkez Di sip lin Ku ru lu, se çimi tarihini takip 
eden hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında  
toplanır.  Kurul bu toplantıda Kurul Başkanını 
seçer ve iş bö lü mü ya par. İlk toplantı dahil olmak 
üzere, Kurul bünyesinde yapılacak tüm oylama-
larda, eşitlik halinde Kurul Başkanının oy kullan-
dığı taraf lehine karar verilir.   

Merkez Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun 
istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu 
yönetmelik hükümlerini de dikkate alarak en çok 
otuz (30) gün içinde sonuçlandırır. Merkez Disip-
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lin Kurulu, önüne gelen disiplin soruşturmasını 
otuz (30) gün içinde sonuçlandıramazsa, bu süreyi 
üç defadan çok olmamak üzere, birer ay süreyle 
uzatabilir. 

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katı-
lamazlar. Bu durumda aldıkları oy sayısına göre 
sırasıyla yedek üyeler göreve çağrılır. Kurul, üye-
lerine ilişkin konuları öncelikle çözer. 

Merkez Disiplin Kurulu görevini yapmak amacıy-
la şubenin bütün yöneticileri ile ücretli personelin 
ve gerekli gördüğü sair kişilerin ifadelerine baş-
vurabilir. Konu ile ilgili her türlü evrakı incele-
yebilir.

Merkez Disiplin Kurulu, sendikanın her düzeyde-
ki yöneticisi hakkında disiplin soruşturması yapa-
bilir. Merkez Yönetim Kurulu gereklilik görmesi 
halinde üye hakkında yapılacak disiplin soruştur-
masını da doğrudan Merkez Disiplin Kuruluna 
havale edebilir. 

Disiplin kurulları il gi li ye 7 (yedi) günden az ol-
mamak üzere sa vun ma hak kı tanımaksızın disip-
lin ce zası ve re mez. 

Bir fiil nedeniyle birden fazla disiplin cezası ve-
rilemez.
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Tekerrür halinde bir üst disiplin cezası uygulanır. 
Bir fiilin tekerrüre esas kabul edilebilmesi için, 
aynı genel kurul dönemi içerisinde tekrarlanması 
gerekir.

Somut olayın niteliğine göre gerekçeli olmak ko-
şuluyla bir alt ceza uygulaması yapılabilir.

Disiplin Kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan ve 
sunulan tüm delilleri değerlendirdikten sonra bir 
karara varır. Gerekçesiz di sip lin ce za sı verilemez. 

Merkez Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne, amaç 
ve ilkelerine aykırı hareket ettiği, sendika tüzel 
kişiliği aleyhine faaliyet gösterdiği ileri sürülen 
Merkez ve Şube zorunlu organlarında görevli olan 
üyeler hakkında soruşturma yapar ve kusur tespiti 
halinde eylemin niteliğine göre aşağıda yer alan 
cezalardan bir tanesini takdir eder :

a) Uyarma.

b) Kınama.

c) Altı aya kadar geçici ya da sürekli olarak yöne-
ticilik görevinden el çektirme.

ç) Bir yılı aşmamak üzere geçici ya da sürekli ola-
rak üyelikten çıkarma.  
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Geçici ya da sürekli üyelikten çıkarma kararları 
Merkez Genel Kurulunun onayı ile kesinleşir.  

Merkez Disiplin Kurulu, ilgili ya da ilgililer hak-
kında Merkez Genel Kurulu tarafından kesin ka-
rar verilinceye kadar, tedbir mahiyetinde geçici 
olarak görevinden el çektirme kararı alabilir.

Merkez Disiplin Kurulu, Şube Disiplin Kurulları 
tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve il-
gililerce itiraz edilen kararları inceler ve inceleme 
kapsamında kararları onayabilir, kaldırabilir ya da 
dosya kapsamına uygun yeni bir karar verebilir. 

Disiplin Kurulu yürütmekte olduğu bir soruştur-
ma içeriğinden elde edilen bilgi ve belgelere da-
yalı olarak disiplin soruşturması açılması kanısın-
da ise, Merkez Yönetim Kurulundan onay alarak 
soruşturmayı açar. 

Merkez Disiplin Kurulu soruşturma sonucunu, 
Merkez Yönetim Kuruluna gereği yapılmak üze-
re yazılı olarak bildirir. Merkez Yönetim Kurulu 
soruşturma sonucunu  ilgililere zaman geçirmek-
sizin tebliğ eder.

Merkez Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esas-
ları Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı, 
Merkez Genel Kurul’un onayladığı yönetmelikle 
belirlenir. 
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Mad de 24- Merkez Baş kan lar Ku ru lu

Sen di ka Merkez Baş kan lar Ku ru lu, Ge nel Baş-
ka nın baş kan lı ğın da Merkez Yönetim Kurulu asil 
üye le ri ile Şu be Baş kan la rın dan ve İl Temsilcilik 
Başkanlarından oluşur.

Merkez De net le me ve Merkez Di sip lin Ku ru lu 
asil üye le ri, oy hak kı ol mak sı zın Merkez  Baş kan-
lar Ku ru lu top lan tı la rı nı iz ler ler.

Ge rek ti ğin de sen di ka nın uz man ve da nış man la rı 
ile bi rim baş kan la rı, oy hak kı ol mak sı zın Merkez 
Baş kan lar Ku ru lu na çağ rı la bi lir.

Merkez Baş kan lar Ku ru lu, yıl da en az iki kez ola-
ğan; Merkez Yö ne tim Ku ru lunun, Genel Başka-
nın ya da ken di üye le ri nin en az beşte bi ri nin ya-
zı lı çağ rı sı ile ola ğa nüs tü top la nır.

Mad de 25- Sen di ka Merkez Baş kan lar Ku ru-
lu nun Görev ve Yetkileri 

a) Sen di ka nın po li ti ka, plan ve prog ram la rı nın be-
lirlenmesi ve uy gu lan ma sı ko nu sun da öne ri ler de 
bu lun mak.

b) Ge nel Mer kez or gan la rın ca alı nan ka rar la rın 
taş ra uy gu lan ma du ru mu nu de ğer len dir mek.

c) Dö nem için de ki ça lış ma la rı de ğer len dir mek, 
çözüm önerileri sunmak.
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Genel Merkez

ç) Taş ra bi rim le rin de do ğan so run la ra çö züm 
öner mek.

d) Sen di ka nın ko ya ca ğı ey lem ler ko nu sun da gö-
rüş oluş tur mak,

e) Tüzük çerçevesinde sendikanın yönetim ka-
demelerinde tespit ettiği aksaklıkların çözümüne 
yönelik olarak Merkez Yönetim Kuruluna öneri-
lerde bulunmak.
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IV. ŞUBELER

Madde 26 – Şu be le rin Açıl ma sı

Sen di ka şu be le ri; Ge nel Ku ru lun koy du ğu esas lar 
doğ rul tu sun da Mer kez Yö ne tim Ku ru lun ca üye 
sa yı la rı 400 (dört  yüz) ve daha faz la olan il ve il çe 
mer kez le rin de bi rer ta ne açı lır.

İlçe şubeleri Merkez Yönetim Kurulunun verdiği 
yetkiyle Genel Merkeze bağlı olarak açılır.

Mer ke zi tek il çe den olu şan il ler de, mer kez il çe 
şu be si gö re vi il şu be leri ne ve ri le bi lir.

Şu be ler le ge çi ci il ve il çe tem sil ci lik le ri nin olu şu-
mu, gö rev ve yet ki le ri Mer kez Yö ne tim Kurulun-
ca ha zır la nan yö net me lik le be lir le nir.

Madde 27- Şube Organları

1) Sendikanın zorunlu şube organları şunlardır :

a)Şube Genel Kurulu

b)Şube Yönetim Kurulu

c)Şube Denetleme Kurulu

ç)Şube Disiplin Kurulu
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2) Sendikanın şube danışma organları şunlardır : 

a) Şube Başkanlar Kurulu

b) Şube Danışma Kurulu (Oluşumu, görevleri, ça-
lışması yönetmelikle belirlenir)

Mad de 28- Şu be Ge nel Ku rul u 

Sen di ka Şu be Ge nel Ku rul la rı, şu be le rin en yet ki-
li or gan la rı dır.

Şube Genel Kurulu, şube bölgesinde görev yapan 
ve sendika ödenti kesintisi yapılan üyelerin ken-
di aralarından seçecekleri 300 (üç yüz) delege ile 
şube yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerin-
den oluşur. 

Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez 
olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay 
önce tamamlamak  ve genel kurul sonuç bildirimi-
nin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 
15 (on beş) gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna 
ve mülki idare amirliğine bildirirler. 

Şube genel kurullarının oluşumu, görev ve yet-
kileri, çalışma biçimi Merkez Genel Kuruluna 
uyumlu olarak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 29- Şube Yönetim Kurulu  

Şube Yönetim Kurulu, sendika tüzüğü, yönetme-
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lik ve yönergelerine göre görev yapan zorunlu bir 
organdır.

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tara-
fından seçilen ve Merkez Yönetim Kurulunun 
onayladığı 7 (yedi) kişiden oluşur. Asil üye sayısı 
kadar da yedek üye seçilir. Yönetim Kurulunda 
eksilme olursa en çok oy alan yedekten başlamak 
üzere asil kurul üyeliğine davet edilir. 

Şu be Yö ne tim Ku rul la rı, ken di için den baş kan ve 
sek re ter le ri se çer, öte ki gö rev len dir me le ri ya par-
lar.

Şube Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yet-
kileri ile ça lış ma bi çim le ri ve iş le yiş le ri Merkez 
Yönetim Kuruluna uyumlu olarak Merkez Yöne-
tim Kurulu tarafından onaylanacak yönetmelik ile 
belirlenir. 

Mad de 30- Şu be De net le me Ku rulları  

Sen di ka Şu be De net le me Ku rul la rı ken di ge nel 
ku rul la rın ca, şu be üye le ri ara sın dan se çi len 3 (üç) 
asil üye den olu şur; asil lerle bir lik te üç (3) de ye-
dek üye se çi lir.

Şu be De net le me Ku rul la rı nın olu şu mu ve ça lış-
ma il ke le ri, Mer kez De net le me Ku ru lu na uyum lu 
ola rak yö net me lik le dü zen le nir.
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Mad de 31- Şu be Di sip lin Ku rulları

Şu be Di sip lin Ku rul la rı, ken di ge nel ku rul la rın ca, 
şu be üye le ri ara sın dan seçi len üç (3) asil üye den 
olu şur; asil lerle bir lik te üç (3) de ye dek üye se-
çi lir.

Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hare-
ket ettiği, sendika tüzel kişiliği aleyhine faaliyet 
gösterdiği ileri sürülen şubeye bağlı bütün sendi-
ka üyeleri hakkında(zorunlu organlarda görevli 
olan asil üyeler hariç)  yönetmelik hükümlerini de 
dikkate alarak soruşturma yapar, kusur tespiti ha-
linde uyarma ve kınama cezalarından birini verir. 

Şube Disiplin Kurulu kararlarının ilgili kişiye 
tebliğinden sonra, ilgili karara itiraz on (10) gün 
içerisinde Merkez Yönetim Kurulu aracılığıyla 
Merkez Disiplin Kuruluna yapılır. Bu durumda 
Merkez Yönetim Kurulu en geç on (10) gün içe-
risinde Merkez Disiplin Kurulunu göreve çağırır.

Merkez Disiplin Kurulu itirazları otuz (30) gün 
içerisinde inceleyerek sonuçlandırır. 

Şu be Di sip lin Ku rul la rı nın olu şu mu ve ça lış ma il-
ke le ri, Mer kez Di sip lin Ku ru lu na uyum lu ola rak 
yö net me lik le dü zen le nir.
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Mad de 32- Şu be ve İlçe Baş kan lar Ku rul u

Şu be Baş kan lar Ku rul u,  şu be baş kan ının baş kan-
lı ğın da şu be yö ne tim ku rul u asil üye le ri ile il çe  
baş kan la rın dan olu şur. Bu ku ru la oy hak kı ol mak-
sı zın üyele r de ka tı la bi lir, toplantılara sen di ka da-
nış man la rı ve uz man lar çağ rı la bi lir.

Sen di ka İl çe Baş kan lar Ku rul u, il çe  baş ka nı-
nın baş kan lı ğın da, İl çe  Yö ne tim Kurulu asıl 
üye le ri ile il çe de ki iş ye ri, iş ye ri gru bu ve yö re 
 tem sil ci le rin den olu şur. Bu ku ru la, oy hak kı ol-
mak sı zın   üye le r  ile sen di ka nın uz man ve da nış-
man la rı çağ rı la bi lir.

Şube ve İl çe  Baş kan lar Ku rul la rı na, ken di De net-
le me ve Di sip lin Ku ru lu asıl üye le ri oy hak kı ol-
mak sı zın ka tı lır lar.

Şube ve İl çe  Baş kan lar Ku rul la rı nın yet ki, gö rev 
ve ça lış ma bi çim le ri, Mer kez Baş kan lar Kuru lu na 
uyum lu ola rak yö net me lik le dü zen le nir.
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V.TEMSİLCİLİKLER

Madde 33- Temsilcilikler

Şube olma yeterliliğine sahip olmayan il, ilçe, 
belde, yöre, bilim ve araştırma kurumları ile üni-
versitelerde Merkez Yönetim Kurulu kararıyla 
temsilcilik kurulabilir. 

Merkez Yönetim Kurulu, kuruluş koşullarını kay-
betmiş temsilcilikleri kapatabilir. 

Temsilcilik Yönetim Kurulları, en az üç (3), en 
çok yedi (7) kişi ile oluşur.

Mad de 34- İş ye ri Tem sil ci li ği

Bu Tü zü ğün 2. mad de sin de ta nım la nan hiz met 
ko lu na gi ren ve sen di ka üye si bu lu nan her bi rim 
iş ye ri dir.

Üye sa yı sı çok az olan iş yer le ri, yö ne tim ve yer-
leş me özel lik le ri dik ka te alı na rak bir leş ti ri lip iş-
ye ri grup la rı oluş tu ru la bi lir.

Üye sa yı sı ka la ba lık olan iş yer le ri, iş ye ri bi rim le-
ri ne ay rı la bi lir

Madde 35- Temsilcilik Yönetim Kurulları

Temsilcilik Yönetim Kurulları görev, çalışma usul 
ve esasları, Şube Yönetim Kurullarının görevleri, 
çalışma usul ve esasları dikkate alınarak yerine 
getirilir. 
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VI- SENDİKANIN GELİR VE GİDERLERİ

Madde 36- Sendikanın Gelirleri   

 a) Üyelik ödentileri

 b) Mal varlığı gelirleri

 c) Bağışlar ve yardımlar

 ç) Yayın gelirleri

 d) Sosyal, kültürel ve benzeri etkinlikler-
den elde edilecek gelirler, 

 e) Sendika mevzuatının ve yürürlükteki hu-
kuki düzenlemelerin olanak tanıdığı tüm gelirler.

Sen di ka ge lir le ri, el de edil di ği ta rih ten iti ba ren iki 
(2) gün için de ban ka ya ya tı rır ılır, sen di ka nın zo-
run lu gi der le ri için, bi rin ci de re ce den ay lık alan 
dev let me mu ru net ay lı ğı nın en çok beş (5) ka tı 
ka dar pa ra ka sa da bu lun du ra bi lir.

Sendika üye ödentilerinden elde edilen gelirlerin 
yüzde ellisi (%50’si), görev bölgelerinden elde 
edilen üye ödenti miktarları dikkate alınarak şube 
ve temsilciliklere verilir.  

Madde 37 - Üyelik Ödentisi 

Aylık üyelik ödentisi tutarı; kamu görevlisinin 
kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutad 
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Gelir ve Giderler

olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık 
brüt gelirleri toplamının binde beşidir (%0,5’idir).

Madde 38- Sendikanın Giderleri  

 a) Sendika organlarına seçilen yönetici ve 
üyelere tüzük hükümleri ışığında ödenmesine ka-
rar verilen her türlü ücret,

 b) Genel merkez, şube, temsilcilik giderle-
ri,

 c) Genel merkeze bağlı birimlerin giderleri. 

 ç) Sendikanın üyesi olduğu kuruluşlara 
ödenen üyelik ödentileri.

 d) Tüzük ve mevzuata uygun diğer tüm gi-
derler. 

Mad de 39-Sendika Giderleri İle İlgili Usul ve 
Esaslar

Sen di ka mer kez ve taş ra bi rim le ri nin har ca ma la-
rı na ka rar ver me ye Mer kez Yö ne tim Ku ru lu yet-
ki li dir. Merkez Yö ne tim Ku ru lu ge rek li gö rür se, 
ken di için den en az iki ki şi yi bu ko nu da gö rev len-
di rir ve yet ki len di rir; bu yet ki yi sı nır lan dı ra bi lir.

Taş ra bi rim le ri Ge nel Mer kez den ala ca ğı avans la, 
yö net me li ğe gö re har ca ma ya par.
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Sen di ka, ge lir le ri ni amaç la rı dı şın da kul la na maz 
ve ba ğış la ya maz.

Sen di ka  ge lir le ri nin en az yüz de onu (%10’u) 
üye le ri n mes le kî eği tim le ri ni, bil gi ve de ne yim le-
ri ni ar tır mak için kul la nı lır.

De mir baş sı nı fı na gi ren her tür lü eş ya ve mal ze-
me, en van ter def te ri ne kay de di lir ve bun lar hiç bir 
bi çim de gi der ola rak iş lem gör mez.

Sen di ka, üye le ri ve ça lış tır dı ğı ki şi ler da hil, hiç 
kim se ye borç ve re mez.

Sen di ka, üye le ri nin gö rev iliş ki sin den ya da sen-
di kal et kin lik le rin den do la yı uğ ra tıl dık la rı pa ra-
sal ka yıp la rı kar şı la mak ama cıy la pa ra sal yar dım 
ya pa bi lir. Üye nin kay bı da ha son ra kar şı ta raf ça 
öden di ğin de, üye Sen di ka nın yap tı ğı yar dı mı ge ri 
ve rir.

Mad de 40- Personel Alımı ve Üc ret Belirleme

Sendika merkez ve taşra örgütünde çalıştırılacak 
personelin alımı, ödenecek aylık ve ücretlerin 
miktarı Merkez Yönetim Kurulu tarafından belir-
lenir.
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V II. ÇE ŞİT Lİ HÜ KÜM LER

Mad de 41- Organlarda Görev Süresi

Sendika Merkez ve taşra zorunlu organlarında, 
aynı organa, bir kişi üst üste iki (2) olağan genel 
kuruldan  fazla seçilemez. Bu dönem hesabında 
olaganüstü genel kurullar sayılmaz. 

Mad de 42- Yö net me lik le Dü zen le me

Sen di ka mer kez ve taş ra bi rim le ri or gan la rı nın ve 
bağ lı bi rim le ri nin olu şu mu, yet ki le ri ve gö rev le ri, 
gö rev len dir me ler, ça lış ma yön tem le ri ve bu tü zük 
hü küm le rin den ay rın tı lı dü zen le me yi ge rek ti ren-
ler, yö net me lik le dü zen le nir. Ge rek li gö rü lür se 
ay rı ca Mer kez Yö ne tim Ku ru lun ca yö ner ge ler ha-
zır la nır.

Mad de 43-Top lan ma ve Ka rar Ço ğun luk la rı

Sen di ka mer kez ve taş ra bi rim le rin de olu şan or-
gan lar ve atan mış ku rul lar, tü zük te özel dü zen le-
me yok sa, salt ço ğun luk la top la nır, top lan tı ya ka-
tı lan la rın salt ço ğun lu ğu ile ka rar alır lar.

An cak,tüzüğün 19’uncu maddesinin 2’nci fıkrası  
dışında  mer kez ve taş ra or gan la rı nın gö rev da ğı-
lı mın da ve gö rev  değişikliğinde , o or ga nın üye-
le ri nin salt ço ğun lu ğu nun bu yön de ki oy la rı ge-
rek li dir. 
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Mad de 44- Top lan tı la ra Ka tıl ma Zo run lu lu ğu

Sendika merkez ve taşra organları ile kurul ve ko-
misyonlarda görevlendirilenlerden özürsüz ola-
rak üst üste üç kez toplantıya gelmeyenlerin ya 
da özürsüz olarak bir yıl içinde devamsızlığı üçte 
birini aşanların o organ ya da kuruldaki görevleri 
sona erer ve yedekleri çağrılır. 

Mad de 45-Bir leş me ye cek Gö rev ler

Sen di ka üye le ri, mer kez ve taş ra zorunlu or gan-
la rın da aynı anda bir den çok gö re v alamazlar. 
Zorunlu organlardan herhangi birinde görev alan 
kişi başka bir zorunlu organa  seçilirse bu halde 
seçim sonuçlarını öğrendiği tarihten  itibaren 15 
(on beş) gün içinde tercih ettiği görevi Genel Mer-
keze bildirir. Bu halde diğer görevi aynı anda dü-
şer. Süresi içinde bildirim yapılmazsa yeni görevi 
kendiliğinden düşer.  

Bir or gan gö re vi ile de le ge lik bir le şe bi lir.

Mad de 46-Or gan la ra Se çi len le rin Gü ven ce le ri

Sen di ka mer kez ve taş ra or gan la rı na se çi len ler-
den;

a) Ge nel Ku rul lar ca, res mî gö re vi ni bı ra kıp, pro-
fes yo nel ola rak ça lış ma la rı na ka rar verilenlerden, 
ay lık ve öz lük hak la rı iş ve ren ce öden me yen ler,
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b) İş ve ren ce, sen di ka da ki yö ne tim gö re vi ni yü rü-
te me ye cek bi çim de bir baş ka ye re ata nan lar dan 
Mer kez Yö ne tim Ku ru lun ca, gö re vin den ay rı-
lıp sen di ka da ki gö rev le ri ni pro fes yo nel ola rak 
sürdürme le ri uy gun gö rü len ler, bu gö rev le ri sü re-
sin ce, ay lık ve öte ki öz lük hak la rı nı sen di ka büt-
çe sin den ay nen  alır lar. 

c)Aylıksız izine ayrılan yöneticilerin bu sürele-
ri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneti-
cisi oldukları sendika tarafından her ay Türkiye 
Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 
ödenmesini kabul edilmesi koşuluyla kazanılmış 
hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılır.

ç)Görevden uzaklaştırma, re’sen emeklilik, göre-
ve son verilmesi, tayin veya sair hallerde üyenin 
mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı 
kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam 
eder.

Mad de 47-Bağ lı Bü ro lar ve Personel Ata ma

Sen di ka mer kez ve taş ra bi rim le ri ne bağ lı ola rak 
ör güt len me, hu kuk, araş tır ma, çe vi ri, ba sın-ya yın, 
sen di kal eği tim ve ben ze ri alan lar da bü ro lar ku ru-
la bi lir; bu ra lar da sü rek li ve ge çi ci ola rak uz man 
ki şi ler ça lış tı rı la bi lir.
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Mad de 48- Ça lış ma Ekip le ri Oluş tur ma

Sen di ka mer kez ve taş ra bi rim le ri nin ça lış ma la-
rı na ka tıl mak, on la rı des tek le mek, so run la rı ve 
çö züm yol la rı nı de mok ra tik yol lar dan or ta ya koy-
mak ama cıy la, üye ler den ge çi ci ve sü rek li ola rak 
ça lış ma ekip le ri ku ru la bi lir, üye ler den ya da baş-
ka la rın dan da nış ma ku rul la rı oluş tu ru la bi lir.

Mad de 49- Ödül ler

Sen di ka Ge nel Mer kez ve taş ra bi rim le ri, yö net-
me li ği ne uy gun ola rak sen di ka ya önem li kat kı la rı 
olan la ra ödül ve re bi lir, sen di ka nın amaç la rı na uy-
gun ödül ler ko ya bi lir.

Mad de 50- Tü zük De ği şik li ği

Tüzük değişikliği  Merkez Genel Kurulu delege 
tam sayısının 2/3 (üçte iki) çoğunluğunun katılımı 
ile toplanır.Çoğunluğun sağlanamayıp toplantının 
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda  delege 
tam sayısının salt çoğunluğu aranır.

Sendika tüzüğünde değişiklik delege tam sayısı-
nın salt çoğunluğu ile yapılır.

Mad de 51- Tu tu la cak Def ter Dos ya ve Ka yıt lar

Sen di ka aşa ğı da ya zı lı def ter, dos ya ve ka yıt la rı 
tu tar ve fiş le ri dü zen ler;
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 a) Üye ka yıt def ter le ri,

 b) Sen di ka üye ka yıt fi şi dos ya sı ve bu ko nu-
da ki bil gi sa yar ka yıt la rı,

 c) Üye lik ten ay rı lan lar dos ya sı,

 ç) Merkez Ge nel Ku rul, Merkez Yö ne tim Ku-
ru lu, Merkez De net le me Ku ru lu, Merkez Di sip lin 
Ku ru lu ve Merkez Baş kan lar Ku ru lu kararla rı nın 
nu ma ra ve ta rih sı ra sı ile ya zı la ca ğı ka rar def ter-
le ri,

 d) Ge len ve gi den ev rak ka yıt def ter le ri ile 
zim met def te ri,

 e) Ge len ev ra kın as lı nın, gi den ev ra kın su ret-
le ri nin sak la na ca ğı ge len ve gi den ev rak dos ya la-
rı,

 f) Öden ti, yev mi ye, en van ter def ter le ri ile def-
ter-i ke bir, demirbaş defteri.

 g) Ge lir mak buz la rı ve bun la rın zim met ka yıt 
def te ri ile gi der ev ra kı ve bun la rın sak la na ca ğı 
dosya lar.

Taş ra bi rim le rin de bun lar dan han gi le ri nin tu tu la-
ca ğı yö net me lik le be lir le nir.
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Mad de 52- Bir leş me ve Fe sih Ha lin de De vir

Birleşme ve fesih kararı için Genel Merkez Genel 
Kurulu delege tam sayısının salt çoğunluğunun 
katılımı ile toplanır.Çoğunluğun sağlanamayıp 
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci top-
lantıda yine delege tam sayısının salt çoğunluğu 
aranır. Birleşme veya fesih kararları  delege tam 
sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

VIII. YÜ RÜR LÜK HÜ KÜM LE Rİ

Mad de 53- Yü rür lük Ta ri hi

Tüzük  hükümleri, Merkez Genel Kurulunun  ka-
bulü ile birlikte yürürlüğe girer. Ancak 1 Temmuz 
2012 tarihinde yapılan tüzük değişikliklerinin 
merkez ve taşra örgütlerindeki seçimlere ilişkin 
hükümleri izleyen olağan genel kurulla birlikte, 
diğer hükümler genel kurulun kabulü ile birlikte 
yürürlüğe girer.

Mad de 54- Yü rüt me Yet ki si

Tüzük hükümlerini, EĞİ TİM-İŞ Merkez Ge nel 
Ku ru lu adı na Mer kez Yö ne tim Ku ru lu yü rü tür. 
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MERKEZ YÖNETİM KURULU

GENEL BAŞKAN

Veli DEMİR

GENEL SEKRETER

Şenol EYÜBOĞLU

GENEL MALİ SEKRETER

Dilek YURDUĞÜL

GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ

Osman KANDEMİR

GENEL ÖZLÜK, HUKUK ve 

TİS SEKRETERİ

Ömer ARSLAN

GENEL EĞİTİM SEKRETERİ

Mehmet AKINCI

GENEL BASIN YAYIN ve ULUSLAR ARASI 
İLİŞKİLER SEKRETERİ

Barış DÜDÜ
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MERKEZ DENETLEME KURULU

BAŞKAN

Jülide AKKÖPRÜ ÇAMLI

ÜYE

İbrahim DAŞ

ÜYE

Cemalettin ŞENER

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

BAŞKAN

Zeki YİRMİBEŞOĞLU

ÜYE

Ayşe DEMİREL

ÜYE

Cüneyt DİZDAR
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