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ULAŞTIRMA HİZMET KOLU KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
ULAŞIM-İŞ
TÜZÜK
Ankara, 2011

I. GENEL ESASLAR
Sendikanın Adı ve Adresi
Madde 1- Sendikanın adı “Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası” kısa
adı “ULAŞIM-İŞ” tir.
Sendika’nın Genel Merkezi Ankara’dadır.
Genel Merkezin adres değişikliğine Merkez Yönetim Kurulunun, başka bir ile
taşınmasına Sendika Genel Kurulu karar verir.
Sendikanın adresi: Ataç 1 Sok. Ömer Bey Apt. No:3/10 Yenişehir /ANKARA
Sendikanın Kurulduğu Hizmet Kolu
Madde 2- Ulaşım-İş Sendikası, 4688 Sayılı Yasa’ya göre belirlenen “Ulaştırma Hizmet
Kolunda Kurulmuştur.
Sendikanın Amaçları
Madde 3- Sendika:
a) Üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, özlük, mesleki, sendikal, demokratik hak ve
çıkarlarını koruyup geliştirerek onlara daha saygın bir yaşam düzeyi sağlamaya,
b) Ülkede yaşayan herkesin gelişmiş, kamu hizmeti niteliğinde, parasız veya ucuz bir
ulaştırma hizmetinden yeterince yararlanmalarını sağlamaya,
c) Üyelerinin üstün sorumluluk duygusuna ve üretimden gelen gücüne dayanarak;
Atatürk’ün önderliğinde Kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarını, bağımsızlığını,
egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, demokratikleşme ve ulusal
kalkınma hedefini geliştirerek korumak ve sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen
her türlü çabayı göstermeye,
d) Üyelerinin daha yeterli, saygın, onurlu birer meslek elemanı olmaları için işverenin,
üniversitelerin ve diğer ilgili Kuruluşların olanaklarından yararlanmaya,
e) Çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerin asgari uluslararası düzeye uyumunun
sağlanması, hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, grevli ve toplu iş
sözleşmeli sendikal hakların tanınmasına, çalışır.
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Sendikanın Bağlandığı Temel Değer ve İlkeler
Madde 4- Sendika:
a) Irk, etnik köken, dil, kültür, din, cinsiyet ve diğer nedenlerle hiçbir ayrım yapmaksızın
tüm insanların değer eşitliğine inanır.
b) Sınıf ve kitle sendikacılığını, fiili ve meşru mücadeleyi savunur.
c) Bireyler, topluluklar ve uluslararasında barışın, dostluğun, dayanışmanın,
hoşgörünün, insan haklarına ve demokrasiye saygının geliştirilip güçlendirilmesine
çalışır.
d) Kamu çalışanlarının aktif siyaset yapma hakkını kazanmaları için çaba gösterir;
ancak hiçbir siyasal parti ve Kuruluşla organik ilişkiye girmez.
e) Organlarının oluşumunda ve iç işleyişinde demokratik kurallara, örgüt ahlakına
titizlikle uyar; Tüm süreçlerde çoğulcu bir anlayış sergiler.
f) Mücadele ve etkinliklerinde, üretimden gelen gücünü kullanır. Üyelerinin ve
yurttaşların hak ve çıkarları için demokratik yöntemlerle her türlü mücadeleyi doğrudan
örgütler veya katılır. Çalışmaları sırasında; çocukları, gençleri ve engellileri korumak
için her türlü duyarlılığı ve çabayı gösterir.
Sendikanın Yetki ve Görevleri
Madde 5- Sendika, anayasa ve yasalarla Türkiye Cumhuriyeti’nin usulüne göre
onayladığı uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yetkilerini kullanarak;
a) Sendikanın Kurulu bulunduğu hizmet koluna giren kamu görevlilerini, sendika çatısı
altında örgütleyerek en geniş sendikal birliği sağlamaya çalışır.
b) Toplu iş sözleşmeleri yapar, bu konudaki uyuşmazlıklarda ilgili makamlara ve yargı
organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, istemlerde bulunur, gerektiğinde
demokratik, meşru eylem ve etkinlikler yapar.
c) Çalışma yaşamından, mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan
anlaşmazlıklarda, üyeleri ve yasal mirasçıları adına dava açar, açılan davalarda
üyelerini ve yasal mirasçılarını temsilen davaya ve husumete ehil olur, bu davaları izler,
üyelerine ve yasal mirasçılarına adli yardımda bulunur.
ç) Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla, sendikanın amaç ve
ilkelerine uygun ulusal ve uluslararası sendikal üst örgütlere üye olur, onların genel
Kurul ve toplantılarına delege, temsilci ya da gözlemci gönderir; onları kendi
toplantılarına çağırır ve onlarla yayın değişimi, sendikal eğitim konusunda işbirliği ve
gerektiğinde güç ve eylem birliği yapar.
d) Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik kurs, seminer, konferans, panel, açıkoturum,
Kurultay ve benzeri eğitim ve kültür etkinlikleri düzenler.
e) Sağlık, tatil, dinlenme, spor tesisleri, kitaplık ve okuma odaları kurar ya da kiralar ve
işletir.
f) Kadın üyelerinin çalışma yaşamında ve sendikada etkin olabilmeleri için gerekli
önlemleri alır.
g) Engelli üyelerinin çalışma yaşamını ve sendikal etkinliklerini kolaylaştırmak için
gerekli önlemler alır.
ğ) Kitap, dergi, bülten, broşür, gazete, ajans, yıllık ve benzeri yayınlar yapar, internet
siteleri ve başka basın ve yayın Kuruluşları kurar ve işletir.
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h) Üyelerinin çıkarları doğrultusunda yardım kurumu, kooperatif, sandık, kreş, yurt gibi
ekonomik ve sosyal Kuruluşlar kurar ya da Kurulmasına yardımcı olur ve bunlara
katkıda bulunur.
ı) Üyeleri için mesleki eğitim, bilgi ve deneyim kazandırıcı çalışmalar yapar.
i) Özel yasa, Tüzük veya yönetmeliklerle Kurulmuş, ulaştırma çalışanlarını ilgilendiren
kurum ve Kuruluşların Yönetim ve Denetiminde üyelerinin söz ve karar sahibi
olmalarını sağlayacak çalışmalar yapar.

II. ÜYELİK
Üyeliğe Kabul
Madde 6- Sendika, bu Tüzüğün ikinci maddesinde belirlenen hizmet koluna dâhil
işyerlerinde kamu görevlisi olarak çalışan ve 4688 sayılı yasanın kapsamına giren
herkesi, hiçbir ayrım gözetmeksizin üyeliğe kabul eder.
Üyelerden emekli olanlarla, bu üyelerden sendikal mücadeleye önemli katkısı
bulunanlar, Yönetim Kurullarının kabulü ile onur üyesi olabilirler. Onur üyeleri sendika
üyelerinin yararlandığı haklardan yararlanırlar. Ancak onların kullandığı yetkileri
kullanamazlar.
Üyeliğin Kazanılması
Madde 7- Sendikaya üye olmak isteyenler, doldurdukları ve imzaladıkları üyelik
formunu Sendikanın Merkez ya da örgüt birimlerinden herhangi birine vererek
başvururlar.
Üyelik Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Başvuru, bir ay içinde
reddedilmezse, üyelik kabul edilmiş sayılır. Üyelik başvurusu reddedilirse, Yönetim
Kurulu bunu gerekçelendirmek zorundadır.
Üyeliğin Nakli
Madde 8- Sendika üyeleri, işyerinin bulunduğu yerdeki temsilcilik ve bu temsilciliğin
bağlı olduğu şubenin üyesidirler. İşyeri değişenler, yeni işyerinde göreve
başlamalarından itibaren bir ay içinde yeni atandıkları yerdeki temsilcilik veya şubeye
başvurarak üyeliklerinin naklini isterler.
Nakil, üyeliği kesintiye uğratmaz.
Üyeliği nakledilenlerin eski temsilcilik ve şube organlarındaki Yönetim görevleri de
sona erer.
Üyelikten Ayrılma
Madde 9- Sendika üyeleri, üyelikten ayrılabilirler. Üyelikten ayrılmak isteyen kişi
gerekçe belirtmek zorunda değildir. Üyelikten ayrılmak isteyenler, ayrılmadan önce,
varsa sendikaya olan borçlarını ödemek, yükümlülüklerini yerine getirmek
zorundadırlar.
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Üyeliğin Askıya Alınması
Madde 10- Sendika üyeliği;
a) Üye askere alındığında, bu ödevi sona erinceye kadar,
b) Üye ücretsiz izne ayrıldığında, isteği halinde bu durumu sona erinceye kadar,
c) Üye genel ve yerel seçimlere katılmak amacıyla işinden ayrıldığında 2859 sayılı
Milletvekili seçimi kanunu ve 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen
kütükleri hakkında kanuna göre işlem yapılır sonuçlarının açıklanmasına kadar askıya
alınır. Askıya alınır.
Üyeliğin Düşmesi
Madde 11- Sendika üyeliği;
a) Onuncu maddede belirtilen nedenler dışında, üyenin işkolundan ayrılması,
b) Üyenin ölümü,
c) Üyenin sendikadan ihraç edilmesi,
Ancak, işveren tarafından görevine son verilenlerin üyeliği, bu işlem yargı
organlarınca kesin olarak onaylanıncaya veya yargı organlarına başvurulmamışsa
başvurma süresi geçinceye kadar sürer.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 12- Sendika üyeliğinden çıkarılma Genel Kurul kararı ile olur. Bu karar,
üyelikten çıkarılana ve onun işyerine yazılı olarak on beş gün içinde bildirir.
Konfederasyona Üyelik
Madde 13- Sendikanın bir konfederasyona üyeliği ve bu üyelikten ayrılması, Genel
Kurul’a katılanların salt çoğunluğunun kararı ile olur.

III. GENEL MERKEZ
Tüzel Kişilik
Madde 14- Sendikanın tüzel kişiliğinin temsil yetkisi genel Merkeze ait olup, şube ve
temsilcilikler, bu yetkiyi Tüzükteki hükümlere uygun olarak genel Merkezce verilen
yetkiyle sınırlı olarak kullanırlar.
Genel Merkez Organları
Madde 151) Sendikanın Genel Merkez zorunlu organları şunlardır:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
ç) Disiplin Kurulu,
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2) Sendikanın Genel Merkez danışma organları şunlardır:
a) Başkanlar Kurulu
b) Danışma Kurulu (Oluşumu, görevleri, çalışması yönetmelikle belirlenir)
Genel Kurul
Madde 16- Merkez Genel Kurulu, Sendikanın en yetkili karar organıdır.
Genel Kurul yüz elli delege ile Merkez Yönetim ve denetleme Kurulu üyelerinden
oluşur.
Delegeler şube genel Kurulları tarafından seçilir. Hangi şubeden kaç delege seçileceği
şube üye sayısının, yine sendika üye sayısının yüz elliye bölünmesi sonucu bulunacak
anahtar sayıya bölünmesi suretiyle bulunur. Şube Yönetim ve Denetim Kurulu asil
üyeliğine seçilenler, Merkez genel Kurul delegeliğine de seçilmiş olurlar. Ancak,
şubeler Kuruluncaya kadar yapılacak Merkez genel Kurullarına bütün üyelerin katılma
hakkı vardır.
Madde 17- Merkez Genel Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:
Merkez Genel Kurulu, sendikanın en yüksek karar organı olup, sendikayı ilgilendiren
ve başka bir organın görev alanına girse dahi her konuda karar alabilir. Ancak;
a) Sendika organlarının asil ve yedek üyelerinin seçimi,
b) Tüzük değişikliği,
c) Yönetim Kurulu çalışma ve mali raporları ile denetleme ve disiplin Kurulları
raporlarının görüşülmesi ve onaylanması,
ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçe teklifinin görüşülüp onaylanması,
d) Taşınmaz malların satın alınması ya da satılması hususunda Merkez Yönetim
Kuruluna yetki verilmesi,
e) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki sendikal üst Kuruluşlara üyeliğe ya da üyelikten
ayrılmaya karar verilmesi,
f) Aynı hizmet kolundaki bir başka sendika ile birleşmeye, ona katılmaya ya da başka
bir sendikanın katılmasının kabul ya da reddine karar verilmesi,
g) Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının nereye devredileceğine karar
verilmesi,
ğ) Sendika organlarında görev alacak yöneticilere verilecek ücretlerle ödenek, yolluk
ve tazminatların belirlenmesi,
h) Gerekli görüldüğü hallerde sendika şubesi açma veya bu konuda Yönetim Kuruluna
yetki verme, şubeleri birleştirme ya da kapatma kararı verilmesi,
ı) Üyelerin sendika üyeliğinden ihracı,
i) Mevzuat ya da Tüzükte genel Kurulca yapılması istenen diğer işlerin yapılması,
başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması.
Hususlarında görev ve yetki Merkez Genel Kuruluna aittir.
Madde 18- (Değişik, 27.03.2016) Sendika Olağan Genel Kurulu, üç yılda bir yapılır.
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Ancak, ilk olağan genel Kurul tüzel kişiliğin kazanılmasını takip eden altı ay içinde
toplanır.
Genel Kurul ayrıca Merkez Yönetim Kurulunun kararı, Merkez denetleme Kurulunun
isteği veya Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı çağrısı ile Merkez Yönetim Kurulu
tarafından 60 gün içinde olağanüstü toplanır.
Sendika genel Kurulu, genel Kurula katılma hakkı olanların salt çoğunluğu ile toplanır.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, en çok on beş gün içinde ikinci çağrı yapılır;
bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının üçte
birinden az olamaz. Karalar bu Tüzükte aksine düzenleme yoksa toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile alınır. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birin den
aşağıya olamaz.
Merkez Genel Kurulu Genel Başkan ve organların seçimlerini, gizli oy açık sayım
yöntemi ile yapar.
Genel Başkanlık
Madde 19- (Değişik, 27.03.2016) Genel Başkanlık, Genel Başkanla doğrudan
kendisine bağlı birimlerden oluşur.
Genel Başkan, sendika üyeleri arasından, Genel Kurul’ca seçilir. Genel Başkan’ın
herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde yerine, merkez yönetim kurulu
tarafından ve merkez yönetim kurulu üyeleri arasından yenisi seçilir.
Genel Başkana vekâlet yetkisi Genel Sekretere aittir. Genel Sekreterin de
bulunmaması durumunda vekâlet, Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Yönetim Kurulu
üyesine aittir.
Madde 20- Genel Başkanın yetki ve görevleri şunlardır:
a) Sendikayı yargı, her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişisi ile gerçek kişilere karşı
temsil etmek,
b) Merkez Yönetim ve Başkanlar Kurulu ve Danışma Kurulu’na başkanlık etmek,
c) Gerek duyduğunda ya da Yönetim Kurulunca kararlaştırıldığında basın toplantısı ve
basın açıklaması yapmak,
ç) Gerekli gördüğünde genel Kurul hariç sendikanın tüm Merkez ve taşra organlarını
toplantıya çağırmak,
d) Sendika yayın organlarının sahipliğini üstlenmek,
e) Kendisine bağlı birim ve personelin düzenli çalışmalarını sağlamak,
f) Sendika Merkez ve taşra örgütünde gördüğü aksama ve eksiklikleri ilgili organlara
ileterek bunların giderilmesini izlemek,
g) Yasaların, genel Kurulun ve tüzüğün verdiği öteki yetkileri kullanmak, görevleri
yapmak.
Yönetim Kurulu
Madde 21- Sendika Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkanla, Genel Kurulun sendika
üyeleri arasından seçtiği altı asıl üyeden oluşur; asıllarla birlikte yed yedek üye seçilir.
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Merkez Yönetim Kurulu, seçim Kurulundan ilam alındıktan sonra en geç 3 gün
içerisinde Genel Başkanın başkanlığında yaptığı ilk toplantısında Genel Sekreteri,
Genel Saymanı ve Merkez Sekreterliklerini seçer, gerekli gördüğü öteki
görevlendirmeleri yapar.
Madde 22- Sendika Merkez Yönetim Kurulu, sendikayı, yasaların ve tüzüğün verdiği
yetki çerçevesinde yönetir. Bu amaçla;
a) Sendikayı işverene ve öteki gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder.
b) Genel Kurul kararları doğrultusunda sendikanın çalışma programını yapar ve
uygular.
c) Gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar.
ç) Gelecek döneme ilişkin bütçe tasarısını hazırlayarak Genel Kurula sunar.
d) Dönem çalışma raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunar.
e) Genel Kurulun belirlediği esaslara göre personel istihdam eder.
f) Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube açmaya karar verir.
g) Başkanlar Kurulu toplantısının gündemini hazırlar, en geç 15 gün önceden şubelere
bildirir.
ğ) Şubelere ve Genel Kurula katılacak delegelere Merkez organlarının o döneme ait
çalışma raporları ile gelecek döneme ait bütçe ve Tüzük değişikliği önerilerini toplantı
tarihinden en geç on beş gün önce şubelere gönderir.
h) Genel Kurulun, yasaların ve tüzüğün yüklediği öteki görevleri yapar.
Madde 23- Genel Merkezin görevleri, hizmet birimleri biçiminde kümelendirilip her
birimin başına bir Yönetim Kurulu üyesi sekreter olarak seçilerek görevlendirilir. Bu
görevlendirmeye uymayan üyenin, Yönetim Kurulu üyeliği düşer.
Genel Merkez Sekreterleri, Genel Başkanın eşgüdümünde çalışırlar.
Yönetim Kurulu gerek duyarsa, Merkez Sekreterlerine bağlı alt birimler oluşturabilir. Bu
birimlerin başına, Merkez Yönetim Kurulunca, organlara seçilenler dışından ya da
alanında uzman kişilerden birer kişi yönetici olarak görevlendirilir. Bu birimlerin
görevleri ve çalışma biçimleri yönetmelikte belirtilir.
Madde 24- Sendika Yönetim Kurulu, en geç ayda bir salt çoğunlukla olağan, Genel
Başkanın ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine
olağanüstü toplanır; katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
Yönetim Kurulu, Genel Sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü
öteki konuları görüşerek karara bağlar. Kurulun toplantı yazmanlığını, Genel Sekreter
ya da Merkez Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir Yönetim Kurulu üyesi yapar.
Merkez Denetleme Kurulu
Madde 25- Sendika Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulunun sendika
üyeleri arasından seçtiği üç asıl üyeden oluşur; asıllarla birlikte üç de yedek üye seçilir.
Denetleme Kurulu, seçimden sonra en geç bir hafta içinde, en yaşlı üyesinin
başkanlığında toplanarak işbölümü yapar.
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Denetleme Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu çalışmalarının yasalara, Tüzüğe ve Genel
Kurul kararlarına; harcamaların, bütçe esaslarına uygun olup olmadığını denetler,
denetleme raporunu Merkez Yönetim Kuruluna sunar, ayrıca dönem sonunda
hazırlayacağı raporunu da Genel Kurula sunar. Ara denetlemelerde saptadığı
aksaklıklar konusunda en geç on beş gün içinde Merkez Yönetim Kurulunu yazılı
olarak uyarır.
Merkez Denetleme Kurulu, Denetimleri sonunda zorunlu olması durumda Merkez
Yönetim Kurulu’ndan Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Merkez
Denetleme Kurulu’nun görev süresi Merkez Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile
sınırlıdır. Merkez Yönetim Kurulu’nun görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde
Merkez Denetleme Kurulu’nun görevi de sona erer.
Merkez Disiplin Kurulu
Madde 26- Sendika Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulunun sendika üyeleri
arasından seçtiği üç asıl üyeden oluşur; asıllarla birlikte üç de yedek üye seçilir.
Disiplin Kurulu, seçimden sonra en geç bir hafta içinde en yaşlı üyesinin başkanlığında
toplanarak işbölümü yapar.
Disiplin Kurulu, Sendika Tüzüğünde belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden
üyeler hakkında soruşturma yapar; gerekli görürse bu Tüzükte sayılan cezalardan,
üyelikten çıkarma dışındaki bir cezayı verir.
Merkez Disiplin Kurulu’nun görev süresi Merkez Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile
sınırlıdır. Merkez Yönetim Kurulu’nun görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde
Merkez Disiplin Kurulu’nun görevi de sona erer.
Başkanlar Kurulu
Madde 27- Sendika Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın başkanlığında Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri ile Şube Başkanlarından ve il temsilcilik başkanlarından oluşur.
Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, oy hakkı olmaksızın Merkez Başkanlar Kurulu
toplantılarını izleyebilirler.
Gerektiğinde Sendikanın üye ve çalışanlarından kimseler Başkanlar Kurulu’na
katılması için çağrılabilir.
Başkanlar Kurulu, 4 ayda bir olağan olarak, Yönetim Kurulu kararı ile de her zaman
olağanüstü olarak toplanabilir.
Madde 28- Sendika Başkanlar Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Sendikanın politika, plan ve programlarının uygulanması konusunda önerilerde
bulunmak,
b) Genel Merkez organlarınca alınan kararların sendikanın diğer birimlerinde
uygulanma durumunu değerlendirmek,
c) Dönem içindeki çalışmaları değerlendirmek,
ç) Diğer birimlerde doğan sorunlara çözüm önermek,
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d) Gerektiğinde, Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkanca sorulduğunda olağanüstü
Genel Kurul toplanması konusunda tavsiye kararı almak,
e) Sendikanın koyacağı eylemler konusunda görüş oluşturmak.

IV. ŞUBELER
Şubelerin Açılması
Madde 29- Sendika şubeleri; Genel Kurulun koyduğu esaslar doğrultusunda Merkez
Yönetim Kurulunca üye sayıları dört yüz den az olmamak üzere kurulur. Bir merkezde
kurulan şubelere başka merkezlerde bulunan işyerlerindeki üyeler ve temsilcilikler
bağlanabilir.
Şube Organları
Madde 301) Sendikanın zorunlu şube organları şunlardır:
a) Şube Genel Kurulu
b) Şube Yönetim Kurulu
c) Şube Denetçisi
d) Şube Disiplin Kurulu
2) Sendikanın şube danışma organları şunlardır:
a) Şube Danışma Kurulu (Oluşumu, görevleri, çalışması yönetmelikle belirlenir)
Şube Genel Kurulları
Madde 31- Sendika Şube Genel Kurulları, şubelerin en yetkili organlarıdır.
Şube Genel Kurulu, o şubeye bağlı bütün üyelerin katılımı ile oluşur.
Şube Genel Kurullarının yapılış usul ve esasları Merkez Genel Kurulu ile aynıdır.
Şube Yönetim Kurulları
Madde 32- Sendika Şube Yönetim Kurulları, kendi Genel Kurullarınca şube üyeleri
arasından seçilen yedi asıl üyeden oluşur; asıllarla birlikte yedi de yedek üye seçilir.
Şube Yönetim Kurulları, kendi içinden başkan ve sekreterleri seçer, öteki
görevlendirmeleri yaparlar. Şube Yönetim Kurulu üyeleri, üye salt çoğunluğu ile
görevlendirilir.
Şube Yönetim Kurullarının yetki ve görevleri ile çalışma biçimleri ve işleyişleri Merkez
Yönetim Kuruluna uyumlu olarak, yönetmelikle düzenlenir.

9/15

ULAŞIM-İŞ SENDİKASI TÜZÜĞÜ

Şube Denetçisi
Madde 33- Sendika Şube Denetçisi Şube Genel Kurullarınca, şube üyeleri arasından
seçilir. Bir asıl denetçiyle birlikte 2’de yedek üye seçilir.
Şube Denetçisinin çalışma ilkeleri, Genel Merkez Denetleme Kuruluna uyumlu olarak
yönetmelikle düzenlenir. Şube denetçisinin görev süresi Şube Yönetim Kurulu’nun
görev süresi ile sınırlıdır. Herhangi bir nedenle şube Yönetim Kurulunun görevi sona
erdiğinde şube denetçisinin de görev süresi sona erer.
Şube Disiplin Kurulları
Madde 34- Sendika Şube Disiplin Kurulları, kendi Genel Kurullarınca, şube üyeleri
arasından seçilen üçer asıl üyeden oluşur; asıllarla birlikte üçer de yedek üye seçilir.
Şube disiplin Kurullarının oluşumu ve çalışma ilkeleri, Genel Merkez Disiplin Kuruluna
uyumlu olarak yönetmelikle düzenlenir. Şube disiplin Kurulunun görev süresi Şube
Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır. Herhangi bir nedenle şube Yönetim
Kurulunun görevi sona erdiğinde Şube Disiplin Kurulunun da görev süresi sona erer.
Şube Danışma Kurulu
Madde 35- Sendika Şube Danışma Kurulları Şube Başkanlarının başkanlığında şube
Yönetim Kurulları üyeleri ile il, ilçe ve işyeri temsilcilerinden oluşur.
Şube Danışma Kurullarının yetki, görev ve çalışma biçimleri, Merkez Başkanlar
Kuruluna uyumlu olarak yönetmelikle düzenlenir.

V. TEMSİLCİLİKLER
Temsilcilik Türleri
Madde 36- Sendika temsilcilikleri şunlardır:
a) İl ve İlçe Temsilcilikleri,
b) İşyeri Temsilcilikleri.
İl ve İlçe Temsilcilikleri
Madde 37- Şubeler açılıncaya kadar doğrudan genel Merkez’e bağlı, şubeler
açıldıktan sonra ise şubelere bağlı olarak il ve ilçe temsilcilikleri kurulabilir.
İşyeri Temsilciliği
Madde 38- Bu Tüzüğün 2. maddesinde tanımlanan hizmet koluna giren kamu kurum
ve Kuruluşlarının ayrı birimlerini oluşturan her bir işyerinde işyeri temsilciliği kurulabilir.
Temsilciliklerin Oluşumu Yetki ve Görevleri
Madde 39- Sendika temsilciliklerinin oluşumu, yetki ve görevleri demokratik katılım
esaslarına uygun olarak yönetmelikle düzenlenir.
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VI. MALİ KONULAR
Sendikanın Gelirleri
Madde 40- Sendikanın gelirleri şunlardır:
a) Üyelerin bordroya yansıyan damga vergisine tabi brüt gelirleri toplamından binde
beş oranında alınan üye ödentileri,
b) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik, kiralama ve satışlarından
doğan gelirler;
c) Bağış ve yardımlar,
d) Yayın gelirleri,
e) Sosyal ve kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler,
f) Diğer gelirlerden oluşur.
Ödentilerin Toplanması
Madde 41- Sendika ödentileri, üyelerin aylıklarından veya üyelerin banka
hesaplarından üyelerin bordroya yansıyan damga vergisine tabi brüt gelirleri
toplamından binde beş oranında kestirilir.
Ödentilerin toplanma ve kullanılma esasları, yönetmelikle düzenlenir.
Sendikanın Giderleri
Madde 42- Sendika Merkez ve taşra birimlerinin harcamalarına karar vermeye Merkez
Yönetim Kurulu yetkilidir. Olağanüstü durumlarda Genel Başkan’ın 1.000-TL, Genel
Sayman’ın ise 500-TL. Harcama yetkisi vardır. Ancak bu harcamalar takip eden
Merkez Yönetim Kurulu toplantısında onaya sunulur. Merkez Yönetim Kurulunun
gelirler ve harcamalarla ilgili aldığı kararları yürütmekten ve kayıtlarını tutmaktan Genel
Sayman sorumludur. Mali konularla ilgili her türlü evrakı imzalamaya Genel Başkan ve
Genel Sayman birlikte görevli ve sorumludur.
Şube ve Temsilcilikler Genel Merkezden alacağı avansla, yönetmeliğe göre harcama
yapar.
Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.
Sendika gelirlerinin en az yüzde 10’u üyelerinin meslekî eğitimlerini, bilgi ve
deneyimlerini artırmak için kullanılır.
Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme, envanter defterine kaydedilir ve
bunlar hiçbir biçimde gider olarak işlem görmez.
Sendika gelirleri, üyeleri ve çalıştırdığı kişiler dâhil, hiç kimseye borç verilemez.
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Parasal Yardımlar
Madde 43- Sendika, üyelerinin görev ilişkisinden ya da sendikal etkinliklerinden dolayı
uğratıldıkları parasal kayıpları karşılamak amacıyla parasal yardım yapabilir. Üyenin
kaybı daha sonra karşı tarafça ödendiğinde, üye Sendikanın yaptığı yardımı geri verir.
Ücret Ödeme
Madde 44- Sendika Merkez ve taşra örgütünde çalıştırılacak personele ödenecek aylık
ve ücretlerin miktarını Merkez Yönetim Kurulu kararlaştırır.

VII. DİSİPLİN CEZALARI
Disiplin Cezaları
Madde 45- Sendika, Genel Merkez ve Şube disiplin Kurulları, Sendika Tüzüğüne,
Genel Kurul ve diğer yetkili Kurul kararlarına aykırı hareket eden üyelere, ilgili
yönetmeliğe göre ceza verebilir.
Üyelere verilebilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama, geçici olarak üyelikten
çıkarmadır. Temelli olarak üyelikten çıkarma cezası Merkez Genel Kurulu tarafından
verilebilir.
Disiplin Kurulları tarafından sendika yöneticilerine ceza verilemez, ancak sendika
yöneticisi üyesi olduğu Kurul tarafından ilgili disiplin Kuruluna havale edilebilir. Bu
durumda, ilgili disiplin Kurulu soruşturma sonucunu ve teklifini Merkez Genel Kuruluna
sunar. Nihai karar bu Kurulda verilir.
İlgiliye savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez.
Verilecek disiplin cezalarının gerekçeleri açıkça yazılır ve ilgiliye bildirilir.
Verilen her cezaya, ilgilinin bir üst kurula ve yargı mercilerine itiraz hakkı vardır.

VIII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Yönetmelikle Düzenleme
Madde 46- Sendika Merkez ve taşra birimleri organlarının ve bağlı birimlerinin
oluşumu, yetkileri ve görevleri, görevlendirmeler, çalışma yöntemleri ve bu Tüzük
hükümlerinden ayrıntılı düzenlemeyi gerektirenler, yönetmelikle düzenlenir. Gerekli
görülürse ayrıca Merkez Yönetim Kurulunca yönergeler hazırlanır. Hazırlanması
gerekli yönetmelikler ilk olağan genel Kurulca onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer.
Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar bu konularla ilgili işleyiş genel hükümlere göre
yürütülür.
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Toplanma ve Karar Çoğunlukları
Madde 47- Sendika Merkez ve taşra birimlerinde oluşan organlar ve atanmış Kurullar,
Tüzükte özel düzenleme yoksa salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile karar alırlar.
Ancak, Merkez ve taşra organlarının görev dağılımında ve görevden almada, o organın
üye tam sayısının salt çoğunluğunun bu yöndeki oyları gereklidir. Genel Başkanı
görevden alma yetkisi Genel Kurula aittir.
Toplantılara Katılma Zorunluluğu
Madde 48- Sendika Merkez ve taşra organları ile Kurul ve komisyonlarda
görevlendirilenlerden özürsüz olarak üst üste üç kez toplantıya gelmeyenlerin ya da
özürsüz olarak devamsızlığı üçte birini aşanların o organ ya da Kuruldaki görevleri
sona erer ve yedekleri çağrılır.
Birleşmeyecek Görevler
Madde 49- Sendika üyeleri, Merkez ve taşra organlarında birden çok göreve
seçilemezler. Bir organ görevi ile delegelik birleşebilir.
Organlara Seçilenlerin Güvenceleri
Madde 50- Sendika Merkez ve taşra organlarına seçilenlerden;
a) Genel Kurullarca, resmî görevini bırakıp, profesyonel olarak çalışmalarına karar
verilenlerden, aylık ve özlük hakları işverence ödenmeyenler,
b) İşverence, sendikadaki yönetim görevini yürütemeyecek biçimde bir başka yere
atananlardan Merkez Yönetim Kurulunca, görevinden ayrılıp sendikadaki görevlerini
profesyonel olarak sürdürmeleri uygun görülenler, bu görevleri süresince, aylık ve öteki
özlük haklarını sendika bütçesinden aynen alırlar. Bu durumda olanların sendika
üyelikleri, sendikadaki profesyonel yöneticilik görevleri bittikten sonra da sürer.
Bağlı Bürolar ve Eleman Atama
Madde 51- Sendika Merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak örgütlenme, hukuk,
araştırma, çeviri, basın-yayın, sendikal eğitim ve benzeri alanlarda bürolar kurulabilir;
buralarda sürekli ve geçici olarak uzman kişiler çalıştırılabilir.
Çalışma Ekipleri Oluşturma
Madde 52- Sendika Merkez ve taşra birimlerinin çalışmalarına katılmak, onları
desteklemek, sorunları ve çözüm yollarını demokratik yollardan ortaya koymak
amacıyla, üyelerden geçici ve sürekli olarak çalışma ekipleri kurulabilir, üyelerden ya
da başkalarından danışma kurulları oluşturulabilir.
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Tüzük Değişikliği
Madde 53- Tüzük değişikliği Merkez Genel Kurulu’na katılanların 2/3 çoğunluğu ile
yapılır.
Tutulacak Defter Dosya ve Kayıtlar
Madde 54- Sendika aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Üye kayıt defterleri,
Sendika üye kayıt fişi dosyası ve bu konudaki bilgisayar kayıtları,
Üyelikten ayrılanlar dosyası,
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Başkanlar
Kurulu kararlarının numara ve tarih sırası ile yazılacağı karar defterleri,
Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,
Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden
evrak dosyaları,
Ödenti, yevmiye, envanter defterleri ile defter-i kebir,
Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların
saklanacağı dosyalar.

Taşra birimlerinde bunlardan hangilerinin tutulacağı yönetmelikle belirlenir.
Birleşme ve Fesih Halinde Devir
Madde 55- Ulaşım-İş’in bir başka sendika ile birleşmesi ya da feshi hallerinde Merkez
Genel Kurulu, delege tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak katılan delege sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam
sayısının iki katından az olamaz. Ulaşım-İş’in bir başka sendikayla birleşmesine ya da
feshine katılanların üçte ikisinin oylarıyla karar verilir.
Birleşme halinde Ulaşım-İş’in taşınır-taşınmaz malvarlığı, alacakları ve borçları
birleşilen sendikaya devredilir.
Fesih halinde, Ulaşım-İş’in mal varlığı aynı amaç ve ilkelerle Kurulmuş bir sendikaya
ya da konfederasyona devredilmesine, genel Kurula katılan üye tam sayısının 2/3 oy
çokluğu ile karar verilir.

IX. YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1- İlk Olağan Genel Kurula kadar sendikayı ekli 1 numaralı listede adı
yazılan kurucular yönetir.
Geçici Madde2- İlk Genel Kurul, tüzel kişiliğin kazanılmasından itibaren altı ay içinde
üyelerle toplanır.
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Yürürlük Tarihi
Madde 59- Bu Tüzük, Kuruluş bildirimi ile birlikte valiliğe verildiği gün yürürlüğe girer.
Yürütme Yetkisi
Madde 60- Bu tüzüğü ULAŞIM-İŞ Genel Kurulu adına Merkez Yönetim Kurulu yürütür.
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