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BÖLÜM: ı
GENEL HÜKÜMLER

Konfederasyonun Merkez Adresi

33

Madde 1-Konfederasyonun adı "Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu"dur. Kı saltı lmış adı
"Tİ SK"dir.

5-

Konfederasyonun merkezi Söğütözü Mahallesi Söğütözü Caddesi Koç Kuleleri No:2 A Blok
Daire:82-83-84-85 Çankaya ANKARA adresindedir.

18

29

Konfederasyonun merkezinin aynı şehir hudutları içinde başka bir adrese veya başka bir şehre
nakli Anatüzük değişikliğini gerektirmez. Merkez adresinin değiştirilmesi hususunda
Yönetim Kurulu yetkilidir.

47

KonfederasyOnun Amacı

29

5-

33

Madde 2- işverenlerin ve Konfederasyona üye işveren sendikaları nı n çalışma ilişkilerinden
doğan ortak 'ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini mevzuat çerçevesinde korumak ve
geliştirmek; araları nda karşılı klı yardımlaşmaları nı sağlamak; çalışma barışı nı n sağlanması ve
devam ettirilniesi için başta Atatürk ilkeleri olmak üzere Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez
bütünlüğünün; milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu
yararı nı n korimması temel ilkelerine sadı k kalarak demokratik esaslar dahilinde faaliyet
göstermek ve milli ve milletlerarası çalışma ilişkilerinde işverenleri yurtiçinde ve yurtdışında
temsil etmek, milli ve milletlerarası kurum ve kuruluşlar ile milli ve milletlerarası işçi ve
işveren kuniluşlanyla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmaktır.

18

Konfederasyonun Çalışma Konuları

47

Madde 3- Konfederasyon, amacı nı gerçekleştirmek için özellikle aşağıdaki konularda çalışmalar
yapar:

33

İşvereinleri kuvvetli bir Konfederasyon etrafı nda toplayacak ve araları nda ahenkli iş birliğini
sağlayacak işveren sendikaları nda teşkilatlandı rmak,

5-

işverenler ve işçiler arası nda iyi münasebetlerin kurulması nı teşvik ve devamı nı temin
etmek,

29

Işveren sendikaları ile işçi sendikaları arası nda yapı lacak toplu görüşmeler ve toplu iş
sözleşmelerinde işveren sendikaları na yardı mcı ve destek olmak,

18

Çalışma şartları nı ve çalışma mevzuatı nı , memleket ekonomisine ve ortak menfaatlere
uygun şekilde düzenleyici tedbirler almak,

33

47

İşçi sendikaları nı n toplu sözleşme taleplerini dengelemek, kanuni grevlerde ve lok v.tlarda
cı
işverenlerin dayanma güçlerini artı rmak ve işverenlerin birlikte hareket etmele -4t,yğr
olmak amacı yla fon kurmak,
«?".
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33

En üst işçi konfederasyonları ile yapı lacak temel sözleşmelere taraf olmak, üye işveren
sendikaları na 'mensup işverenlerle üye sendikaları n işçi sendikalanyla yapacakları toplu
görüşme ve toblu iş sözleşmelerinde riayete mecbur olacakları genel prensipleri tespit etmek
suretiyle çeşitli 'işkolları nda uygulanacak normlarda birlik sağlamak,
Üye sendikaları n işveren - işçi münasebetleriyle ilgili olarak ihtiyacı bulunan her türlü bilgi
ve hizmetleri üyelerine sunmak üzere düzenlemek,

5-

Çalışma mevzuatı ile sosyal ve ekonomik konularda araştı rmalar yapmak veya yaptı rmak,
eğitim kursları veya seminerler düzenlemek,

18

29

1.
Çalışma hayatı ndan, mevzuattan veya örf ve adetten doğan hususlarda işverenler adı na
veya bireysel blarak adli ve idari mahkemeler ile yüksek mahkemeler nezdinde dava açmak ve
bu münasebeile açı lan davadan ötürü husumete ehil olmak,

47

Mevzuat hükümleri dairesinde, amacı ile ilgili milli ve milletlerarası kuruluşlara üye olmak
veya bunları noplantı ları na katı lmak, kanun ve uluslararası andlaşma hükümlerine göre toplanan
kurullara temsilci seçmek ve göndermek, bu kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

33

Çalışma ilişkilerinden doğan konularda ve mevzuatı n kendisine verdiği görevler
çerçevesinde ilgili daire, makam ve kurullarda işverenleri temsil etmek, gerekli delege veya
temsilcileri sdçmek,

5-

Üye işveren sendikaları arası nda çı kan uyuşmazlı kları uzlaştı rı cı yollarla çözmeye
çalışmak, I

29

Mevzuat hükümleri çerçevesinde, amacı yla ilgili olarak gazete, dergi, kitap gibi periyodik
olan veya olmayan yayı m faaliyetleri yapmak ve bu işler için gerekli basım tesisleri kurmak,

18

Oyele inin yararlanmaları için eğitim, sağlı k ve spor tesisleri ile kütüphane kurmak,

33

47

Amacı nın gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri mevzuat hükümleri dairesinde satı n
almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, menkullerini rehin, gayrimenkullerini ipotek etmek,
başkaları na ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek kabul ve tesis etmek,
gereğinde fekketmek, her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,

5-

Amaç' ile ilgili olarak her türlü teşebbüs, işlem ve görevleri ifa etmek ve mevzuata göre
tanınan bütün hususları yerine getirmek için hak ve yetkilerini kullanmak.
BÖLÜM: Il
ÜYELIK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

29

KonfederaSyona Üye Olma

18

Madde 4- Konfederasyona üye olabilmek için:

33

47

a.

Türkiye çapı nda faaliyette bulunmayı amaç edinmiş işveren sendikası

47
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Genel Kurul toplantı sı nı yaparak üyelerinin kanuni nisap dahilinde muvafakatı nı almak,
bunu tasdikli bir belge ile Konfederasyona bildirmek ve üç nüsha üye kayı t fişini doldurmak
suretiyle veya ilgili mevzuat hükümleri ile belirlenen şekilde üyelik talebinde bulunmak,

33

Konfedeirasyon Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmek lazımdı r.
Üyelik, Konfederasyon tarafı ndan bir ay içerisinde ilgili Bakanlık'a bildirilir.

5-

Konfederasyondan çı karı lan üyenin yeniden üyeliğe kabulü için, Yönetim Kurulunun, çı karı lma
nedeninin ortadan kalktığı na kesin kanaat getirmesi gereklidir.

29

Üyeler, bu Anatüzük ve buna dayanı larak çı kmış veya çı kacak yönetmelik hükümlerine uymak
zorundadı rlar.

18

Aynı işkolunda Birden Fazla işveren Sendikasının Üyeliği

47

Madde 5- işverenlerin her işkolunda güçlü ve tek bir işveren sendikası nda toplanması ası ldı r.
Ancak, bir işkolunda Konfederasyona üye işveren sendikası mevcut iken aynı işkolunda
kurulmuş diğer bir işveren sendikası nı n Konfederasyona üye olarak kabul edilebilmesi için;

33

4. Maddenin (a) ve (b) fı kraları nda yazı lı şartları haiz bulunması ,

5-

Konfederasyon Yönetim Kurulunun yapacağı araştı rma ve inceleme sonucunda üyelik
müracaatı nâ bulunan işveren sendikası nı n ası l prensibi zedeleyecek nitelikte bulunmadığı nı n
veya özelliği bakı mı ndan üye olması nda Konfederasyonun amacı yönünden yarar bulunduğunun
tespit edilme'Si,

18

I

47

lazı mdı r.

29

I
Konfederasyon Yönetim Kurulu üye tam sayı sı nı n salt çoğunluğu ile üyeliğe kabul
edilmesi,

Konfederasyondan Çekilme

5-

33

Madde 6- Her üye işveren sendikası, Yönetim Kuruluna yazı lı olarak bildirmek suretiyle
Konfederasjıondan çekilebilir. Konfederasyon üyeliğinden çekilme, çekilecek işveren
sendikası nı n çekilmeye dair, genel kurulunca anatüzüğünde belirtilen nisap ile alı nmış kararı nı n
ibrazı suretijı le yapı lı r.

29

Çekilme Konfederasyona bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanı r. Üyenin bu
tarihe kadar tahakkuk etmiş' veya edecek aidat borçları nı ödemesi şarttı r.

18

Konfederasyondan çekilme kararı , Konfederasyon tarafı ndan bir ay içerisinde ilgili Bakanlık'a
bildirilir.

33

47

Konfederasyondan Çıkarılma
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Madde 7- Üyenin Konfederasyondan çıkarı lma kararı , Disiplin Kurulunun yaptığı soruşturma
sonucu düzenleyeceği rapora istinaden Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca verilir.
Çı karma kararı ! Konfederasyon tarafı ndan bir ay içinde çı karı lana ve ilgili Bakanlık'a bildirilir.

33

Konfederasyoridan çı karma aşağıda yazı lı sebeplerden birisine dayanmalı dı r.

Anatüzük veya yönetmelik hükümlerine veya yetkili organları n kararları na riayetsizliği
alışkanlı k haline getirmiş olmak,

29

5-

Konfederasyona verilmesi gereken aidat ve aidatla ilgili bilgileri ve sair borçları makbul ve
muteber bir sebep olmadan - belgelendirilmesi şartı yla makbul ve muteber sebebin takdiri
Yönetim Kuruluna aittir- üç aydan fazla geciktirmek ve Yönetim Kurulunun kendilerine en az birer
ay ara ile yapacağı iki yazı lı hatı rlatmaya rağmen bu mükellefiyetleri yerine getirmemek,

18

Türkiye' Cumhuriyeti Kanunları na göre sendikalara yasaklanmış herhangi bir fiil veya
harekette bulunmak,

47

Milli ve mesleki menfaatlere, Konfederasyon gayelerine aykı rı hareket ve faaliyetlerde
bulunmak, 1

33

Temel sözleşme veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine ve toplu görüşme ile toplu iş
sözleşmelerinıde riayete mecbur olacakları Konfederasyon genel prensiplerine aykı rı hareket ve
faaliyetlerde bulunmak.

29

5-

Bu maddenin 2. bendi (b) fı krası gereğince çı karma talebi ile Genel Kurula sevk edilen üye, karar
kesinleşinceye kadar Konfederasyon faaliyetlerinden yararlandı rı lmaz ve Konfederasyonun hiç
bir faaliyetine iştirak ettirilmez.

18

I
Uluslararası işveren Kuruluşlarına Üyelik

33

47

Madde 8- Konfederasyon, amacı ile ilgili ve Türkiye Devletinin şekline, insan hakları na saygı lı ,
milli, demokrıatik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğüne: Türk ulusuna ait egemenliğin kullanı lması nı n hiç bir suretle belli bir kişiye, zümreye
veya sı nı fa bı rakı lamayacağı ilkelerine; vicdan ve din özgürlüğüne aykı rı faaliyet göstermeyen
uluslararası işveren kuruluşları na mevzuat hükümleri dairesinde kurucusu, üyesi olabilir ve
üyelikten çekilebilir, işbirliğinde bulunabilir, üye ve temsilci gönderebilir veya kabul edebilir ve
yurtdışı temsilcilik açabilir.

29

5-

Uluslararası işveren kuruluşları na üyelik ve üyelikten çekilmede Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi "Kanunu'nda öngörülen esaslar uygulanı r.
BÖLÜM: III
KONFEDERASYONUN ORGANLARI

18

Organlar

I

33

47

Madde 9- Konfederasyonun organları şunlardı r:

A) Zorunlu Organlar:

47
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33

Genel Kurul,
Yönetim Kurulu,
Denetlerfıe Kurulu,
Disiplin Kurulu.
1
B) Diğer Kurullar:
Icra Kurulu,
Yüksek'Danışma Konseyi,
Genel Sekreterler Koordinasyon Kurulu.
GENEL KURUL

29

i
Genel Kurulun Oluşması

18

Madde 10- Konfederasyon Genel Kurulu delegelerden oluşur.

33

47

Her Üye Sendika Genel Kurulda en az üç delege ile temsil edilir.
1
Ayrı ca Üye Sendikalara; Genel Kurulun yapı ldığı yı l Konfederasyona ödedikleri aidatı n,
Konfederasydnun aynı yı la ait toplam aidat gelirine oranı esas alı narak, her tam yüzde bir oranı
için birer deleğelik daha verilir.

5-

Konfederasyon Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri de hakları ndaki ibra oylaması na
katı lmamak şartı yla Genel Kurula delege olarak katı lı rlar.

29

Ancak hiçbir Üye Sendikanı n delege sayı sı , Genel Kurul toplam delege sayı sı nı n yüzde otuzunu,
herhangi iki Üye Sendikanı n delege sayı ları toplamı da Genel Kurul toplam delege sayısı nı n
yüzde kı rkdokuzunu geçemez.

18

Bu esaslara göre belirlenecek delege sayı ları , her Olağan Genel Kuruldan bir ay önce Genel
Sekreterlikçe Üye Sendikalara bildirilir.

47

Delegeler Üye Sendikaları n Yönetim Kurulları tarafı ndan seçilir.

5-

33

Konfederasyon Genel Kurulu delegeliği sı fatı , müteakip olağan genel kurul için yapı lacak delege
seçimi tarihine kadar devam eder. Ancak delegenin işveren veya işveren vekili yahut işveren
sendikası teinsilcisi sı fatı nı kaybetmesi veya üyesi olduğu işveren sendikası nda üyelik ilişkisinin
sona ermesi halinde olağan genel kurula kadar başka bir delegenin seçilmesi üye işveren
sendikası ndan istenir.
1

29

Olağan Genel Kurul Toplantısı

18

Madde 11- Yönetim Kurulunun çağrı sı üzerine Konfederasyon Genel Kurulu olağan olarak üç
yı lda bir ve Aralı k ayı nda toplanı r.

33

47

İki Genel Kurul toplantı sı arası ndaki döneme ait Faaliyet ve Hesap Raporu, Yeminli Mali Müşavir
Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ile gelecek döneme ait Bütçe Teklifi Genel Kurul delegelerine
ilgili Kanun ile belirlenen süre içerisinde gönderilir.
' O
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Hesap Raporu, bu dönem içindeki takvim yı lları için takvim yı lı itibariyle, Genel Kurulun yapı ldığı
yı l için ise Eylül ayı sonu itibariyle çı karı lı r. Genel Kurulun yapı ldığı yı la ait kalan sürenin Hesap
Raporu müteakip Genel Kurula sunulur.

33

Genel Kurulun Toplanma Usulü ve Toplantı Yeter Sayısı

5-

Madde 12- Genel Kurula katı lacak delegeler, resmi kimlik belgesi göstermek suretiyle Yönetim
Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizası nı imza ederek toplantı yerine girerler.

29

İlk toplantı da delege tam sayı sı nı n yarı dan fazlası nı n bulunduğu anlaşılı rsa Genel Kurul teşekkül
etmiş sayı lı r ve durum bir tutanakla tespit edilir.

18

İ lk toplantı için yeter sayı sağlanamamışsa durum yine bir tutanakla tespit edilir ve toplantı en
çok 15 gün sonra yapı lmak üzere geri bı rakı lı r.
İ kinci toplantı ya katı lanları n sayı sı delege tam sayı sı nı n üçte birinden az olamaz.

33

47

Genel Kurul toplantı sı nı Yönetim Kurulu Başkanı , bulunmadığı hallerde Başkanvekillerinden biri
açar ve Başkânlı k Divanı nı n seçimine geçilir.

Başkanlık Divanı

5-

Madde 13- Genel Kurul müzakerelerini idare etmek ve gerekli zabı tları tutmak üzere delegeler
arası ndan açik oyla ve adi çoğunlukla,

18

29

Bir Başkari,
İ ki Başkanvekili,
İ ki Divan Katibi,
seçilir.

47

Başkan ile Başkanvekilleri aynı üye işveren sendikası ndan olamazlar.

33

Başkanlık Divanı , organları n üyeliklerine aday olanları tespit etmek; aday listelerinin
düzenlenmeğini ve seçim kurulu başkanı na mühürletmek üzere verilmesini sağlamakla da
görevlidir.

29

5-

Genel Kurul toplantı tutanakları Başkanlı k Divanı nca Kanuna uygun şekilde tutulur ve
imzalanaraki diğer belgelerle birlikte Konfederasyon Merkezinde saklanmak üzere Yönetim
Kuruluna ve;-ilir.

18

Oy KullanMa ve Karar Alma Usul ve Yeter Sayıları

33

47

Madde 14:Genel Kurul toplantı sı nda, yalnı z gündemde yer alan hususlar göffıiWps
;karara
bağlanı r. Toplantı ya katı lan delegelerin en az 1/10'u tarafı ndan görüşülmesi " eLıWc;.;11:- 'â
r
o-;
gündeme alı nı r.
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Her delegenin bir oy hakkı vardı r. Oy kullanacak delegelerin hazı r bulunması şarttı r, vekaleten
oy kullanı lamaz. Delegelerin toplantı ya katı lmaları ve oy kullanmaları engellenemez.

33

ilgili Kanun uyarı nca gizli oy, açı k sayı m ve döküm esası na göre karar alı nacağı belirtilen
hususlar dışı nda bu Anatüzük hükümleri çerçevesinde alı nacak kararlar için açı k oy esası
uygulanı r. Anlc Genel Kurul kararı ile gizli oy, açık sayım ve döküm esası uygulanabilir.

5-

Karar yeter sajıı sı toplantı ya katı lan delege sayı sı nı n salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege
tamsayı sı nı n dörtte birinden az olamaz. Anatüzük değişiklikleri ile Konfederasyonun feshi ve
tasfiyesi kararları için yeter sayı ise delege tam sayı sı nı n 2/3'sinden az olamaz.

29

Genel Kurul kararları özet halinde veya gereğinde aynen üyelere gönderilirler.

18

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 15- Genel Kurul Konfederasyonun en üst organı olup, başlı ca görev ve yetkileri şunlardı r:

33

Anatüzük değişikliklerini karara bağlamak,

47

Yönetim Kurulu Başkanı ve üç başkan vekili ile zorunlu organları n ası l ve yedek üyelerini
seçmek.

5-

Yapı latak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydı yla ilgili makamlar
veya mahkednelerce kanuna aykı rı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkı nda yönetim
kuruluna yetki vermek,

29

Yönetim ve Denetleme Kurulları ile yeminli mali müşavir raporları nı görüşmek,

18

Yönetim ve Denetleme Kurulları nı ibra etmek,
Konfederasyon bütçesini görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

47

Gündemde yer alan diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

33

Konfederasyona lüzumlu taşınmaz malları n satı n alı nması veya mevcut taşı nmaz malları n
satı lması veya ipotek tesis edilmesi hususları nda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

5-

1.
Konfederasyonun uluslararası işveren kuruluşları na üye olması veya üyelikten çekilmesi
hakkı nda karar vermek,

29

1.
Konf?derasyonun feshine ve bu halde mamelekinin tasfiyesine karar vermek ve tasfiye
komisyonunu seçmek,

18

Grev ve Lokavt Fonu kurmak, fonun kullanı lma şartları nı bir yönetmelikle tespit etmek,

Konfederasyonun amacı na ulaşabilmesi için Yönetim Kuruluna direktifler vermek,

33

47

Konfederasyon Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin K
verilecek ücretler ile her türlü ödenek, yolluk, tazminatlar ve sosyal hak

aşkiğriTite9. eierine
t
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Üye sendikaları n Konfederasyona ödeyecekleri aidat miktarı nı tespit etmek,

33

Genel Kurul kararı yla nakit mevcudunun %40'ı ndan fazla olmamak kaydı yla sanayi ve
ticaret kuruluşlârı na yatı rı m yapmak,

5-

Mevzuatta veya Anatüzükte Genel Kurulca yapı lması belirtilen diğer işlemleri yerine
getirmek ve başka bir organa bı rakı lmamış konuları karara bağlamak.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

29

Madde 16- Genel Kurul:

18

Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,

47

Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazı lı isteği üzerine,

33

Yönetim Kurulunca altmış gün içinde yazı lı istekteki konuları öncelikle görüşmek üzere
olağanüstü toplantı ya ça'ğrı lı r.

5-

Talep tarihi itibariyle olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde
olağanüstü genel kurula gidilernez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul
gündemine alı nı r.

18

29

Olağanüstü Genel Kurul toplantı ları nda da Olağan Genel Kurula ilişkin usul ve esaslar uygulanı r.
Ancak Olağanüstü Genel Kurulda gündem dışı konular görüşülemez ve gündem değiştirilemez.

Seçimlerde Uyutacak Esaslar

Zorunlu organlara üye seçimleri:

33

.

47

Madde 17-

5-

Genel Kurullarda zorunlu organlara üyelik için yapı lacak seçimler ve bu seçimlerde uygulanacak
esaslar komisunda mevzuat hükümleri uygulanı r.
Genel Kurulitarafı ndan zorunlu organlara üye seçimi gizli oy ve açı k sayı m esası na göre yapı lır.

18

29

Her organı n seçimi için, ası l ve yedek üye adayları ayrı sütunlar halinde gösterilmek suretiyle
ayrı oy pusulaları hazı rlanı r. Delegeler bu oy pusulaları ndaki isimleri işaretleyerek oy kullanı rlar.
Oy pusulaları tek zarf içinde sandığa atı labilir. Seçilecek organı oluşturan üye sayı sı ndan fazla
adayı n işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kâğıtlara yazı lan oylar geçersiz sayı lı r.

33

47

Yönetim Kuruluna yapı lacak seçimlerde bu Anatüzüğün 18. maddesinde öngtüsaşara
ico
ıke
göre oy kullanı lı r.
D
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Oyları n eşit olması halinde Sandı k Kurulu huzurunda kura çekilir.
b.

Yönetim Kurulu Başkanı ve üç başkan vekilinin seçimi:

33

Yönetim Kurulu Başkanı ve üç başkan vekili, Üye Sendikalarca Konfederasyon Yönetim Kurulu
Üyeliği için gösterilen adaylar arası ndan gizli oy, açı k sayım esası na göre seçilir.

5-

Başkan ile bâşkan vekilleri aynı sendikadan olamayacağı gibi başkan vekilleri de aynı
sendikadan olmaz.
Başkan ve başkan vekili seçimi için ayrı oy pusulaları hazı rlanı r ve ayrı sandı klarda oy kullanı lı r.

29

Başkan adayları arası ndan en çok oyu alan Başkan seçilir. Oyları n eşit olması halinde Sandı k
Kurulu huzurunda kura çekilir.

47

18

Başkanı n mensup olduğu işveren sendikası dışındaki Başkan Vekili adayları arası ndan en çok
oyu alan üç aday da Başkan Vekili seçilir. Ancak Başkan Vekillerinin aynı sendikadan olması
halinde, sendikası adına en çok oyu alan aday Başkan Vekili seçilmiş olur. Oyları n eşitliği
halinde Sandı k Kurulu huzurunda kura çekilir.

33

Genel Kurul dönemi içinde herhangi bir nedenle başkanlığı n veya başkan vekilliğinin boşalması
halinde yenilerinin seçimi, Yönetim Kurulunca, kendi üyeleri arası ndan, ilk toplantı da yapı lı r.

5-

YÖNETIM KURULU

29

Oluşumu

18

Madde 18- yönetim Kurulu Genel Kurul tarafı ndan seçilen yirmiiki üyeden oluşur. Yönetim
Kuruluna asit üye kadar yedek üye seçilir.

47

Üye sendikalarca bildirilen adaylar arası ndan aşağıdaki esaslara göre Genel Kurul'da seçim
yapı lı r.

33

a.
Yönetim Kurulu üyelikleri, Üye Sendikaları n Genel Kurulun yapı ldığı yı l Konfederasyona
ödedikleri aidatın Konfederasyonun aynı yı la ait toplam aidat gelirleri içindeki oranı esas alı narak
belirlenir. I

29

5-

Oran ama sonucu bulunan tam sayı lar esas alı narak, Üye Sendikaları n Genel Kurulun
yapı ldığı yı l Konfederasyona ödedikleri toplam aidatı n %30 ve üzerinde üyelik aidatı ödeyen
sendikalar Yönetim Kurulunda en fazla dört üye, % 1 5 ila %29 oranı nda üyelik aidatı ödeyen
sendikalar Yönetim Kurulunda en fazla iki üye, °M ,25 ila %14 üyelik aidatı ödeyen sendikalar
Yönetim Kurulunda en fazla bir üye ile temsil edilirler. Bu temsil esası na göre ilgili sendikalar
adayları nı bildirirler.

33

47

18

"b" bendine göre belirlenecek adaylardan sonra kalan Yönetim Kurulu üyelikleri için ise
oranlamada tam sayıdan sonra gelen dört haneli kesir değerleri esas alı narak, Üye Sendikaların
Genel Kurulun yapı ldığı yı l Konfederasyona ödedikleri toplam aidatı n, tam sayı lar esası yla
%1,25'inden az üyelik aidatı ödeyen sendikalar en fazla bir aday bildirirler. B a rerat~ı ndan
genel kurulda yapı lacak seçimlerde en çok oyu alanlar seçilir.
vık-

47
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(Değişik: 3 Aralık 2016 tarihli 26.Genel Kurul) Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy
hakkı vardı r. 1

33

Toplantı ya gelmeyen üye temsilci gönderemez ve başka bir üyeyi tevkil etmek suretiyle oyunu
kullanamaz.

5-

Bir takvim yı lı j içinde, mazereti olmaksızı n yapı lan toplantı ları n en az dördüne katı lmayan
Yönetim Kurulu üyesinin ayrı ca bir karar alı nması na gerek olmaksı zı n bu sı fatı düşer ve yerine
yedeği davet dunur.

29

Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin ad ve soyadları , Konfederasyon Merkezinin bulunduğu
ilin Valiliğine gönderilir.

33

47

18

Yönetim Kurulunda ası l ve yedek temsilcisi bulunmayan üye işveren sendikaları , Genel
Kuruldan sonra Konfederasyona üye olan işveren Sendikaları ile Genel Kurulda seçilen ası l ve
yedek Yönetim Kurulu Üyeleri herhangi bir nedenle görevlerinden ayrı ldığı için temsilcisiz kalan
işveren Sendikaları , gelecek Genel Kurula kadar Yönetim Kurulunda birer gözlemci
bulundurabilirler.
i
Gözlemcinin Oy hakkı yoktur.

5-

Gözlemcinin Yönetim Kurulu Üyelerinde aranan nitelikleri haiz olması gerekir.

Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler

29

Madde 19- Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak nitelikler şunlardı r:

18

Fiil ehliyetine sahip olmak,

47

29/6/2004 tarihli ve 5237 sayı lı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikap, rüşvet, hı rsı zlı k, dolandı rı cı lı k, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştı rma, edimin ifası na fesat karıştı rma, suçtan kaynaklanan
mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçı lı k suçları ndan birinden mahkumiyeti bulunmamak,

33

işveren veya birinci derece imza yetkisini haiz işveren vekili yahut şirket yönetim kurulu
üyesi veyahırı t üye işveren sendikası nı n Başkanı ya da Başkan vekili olmak. Bu şart kamu kesimi
işveren sendikaları nı temsilen görev alan üyelerde aranmaz.

29

5-

Ancak Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için üye işveren Sendikası tarafı ndan temsilci
olarak bildifilmek zorunludur.

18

Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili Hükümler

33

47

Madde 20- Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilme ve üyeliğin devamı hususunda Senğikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uygulanı r.

47
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Yönetim Kuruluna seçilenlerin Sendikalar ve Toplu Iş Sözleşmesi Kanunu'nun 6. maddesinde
sayı lan suçlardân biri ile mahkum olmaları halinde görevleri kendiliğinden sona erer.

5-

33

işveren veya birinci derece imza yetkisini haiz işveren vekili yahut şirket yönetim kurulu
üyesi veyahuğiye işveren sendikasının Başkanı ya da Başkan vekili sıfatı nı kaybedenlerin
Konfederasyon Yönetim Kurulundaki üyelikleri ve görevleri, bu sıfatı kaybettiklerinin üye
işveren sendikası tarafı ndan yazılı olarak bildirildiği tarihte kendiliğinden sona erer. Üye
Işveren Sendikası tarafından temsilcilik sıfatının kalmadığı yazılı olarak Konfederasyona
bildirilen Yönetim Kurulu üyesinin Konfederasyondaki üyelik ve görevleri, yazılı bildirimin
yapıldığı tarihte kendiliğinden sona erer.

29

Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenin yerine niteliği uymak şartı yla kendi
yedeği çağrı lı r:

18

)
Toplantı Zamanı ve Yeter Sayısı

47

Madde 21- Yinetim Kurulu, yılda en az 4 defa Başkanı n çağrı sı üzerine toplanı r. Yönetim Kurulu
üyelerinin 1/3ünün talebi üzerine Başkan, Yönetim Kurulunu toplantı ya çağırmaya mecburdur.
Yönetim Kurulunun toplantı çağrı sı Başkanı n talimatı üzerine Genel Sekreterlikçe yapı labilir.

33

J
Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayı sı üye tamsayı sı nı n salt çoğunluğu, karar yeter sayı sı ise
mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyları n eşitliği halinde Başkanı n katı ldığı taraf çoğunluğu
sağlamış sayı lı r. Kurul görüşmelerini Başkan, mazereti halinde Başkan vekillerinden biri yönetir.

29

5-

I
Kararlar karar defterine yazı larak hazı r üyelerce imzalanı r. Karara muhalif kalan üyeler
gerekçeleriniIkararı n altı na ekleyebilirler.

Görev ve Yetkileri

47

18

Yönetim Kurulu, Başkanı n gerek gördüğü hallerde genişletilmiş olarak toplanabilir. Bu şekilde
yapı lacak topilantı lara Yönetim Kurulu üyeleri dışında davet edilecekler, konunun özelliğine göre
Başkan taraftndan belirlenir.

33

Madde 22- 'yönetim Kurulunun başlı ca görev ve yetkileri şunlardı r:

5-

Konfederasyonu temsil etmek,
Konfederasyonu kanunların ve Anatüzüğün verdiği yetki çerçevesinde yönetmek,

18

29

3.
Gene!I Kurulca tasdik edilen bütçeye göre gelir ve giderleri kontrol etmek, gerekirse
bütçe fasılları arasında nakiller yapmak, hazırlanacak yeni bütçeyi tetkik ederek Genel
Kurula sunimak,

33

47

Konfiederasyona yapılan üyelik müracaatlarını karara bağlamak,
Gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak,

47
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Icra Kurulu Uyelerini seçmek,

J
Genel Sekreterlikçe hazırlanacak faaliyet raporunu görüşüp karara bağlamak,

33

J
Genel Kurula sunulacak faaliyet ve hesap raporlarını görüşüp karara bağlamak,
8.
Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
Olağanüstü Genel Kurul toplantıları na karar vermek,

5-

Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt konularında gerekli tedbir ve kararlar almak,
üyelerin bu konuda uymaları gereken esas ve prensipleri tespit etmek,

29

Konfederasyon namına dava açmak, açılmış davalara iltihak, davayı kabul,
davadan feragat veya ibra etmek veya sulh olmak, bu konularda vekalet vermek,

18

Kanunları n ve Genel Kurulun verdiği imkanlar ve yetki çerçevesi içinde gayrimenkul
alımı, satımı ü sair her çeşit ayni haklar hususunda karar almak,

47

Lüzum I gördüğü bölgelerde Genel Sekreterliğe bağlı olarak temsilcilikler ihdas
etmek,

33

Lüzumiu görülen yönetmelikleri yapmak,

29

5-

Gerekli gördüğü hallerde, teklif ve tavsiyelerini almak üzere Konfederasyon
bünyesinde ölan veya olmayan işverenlerden oluşacak Müteşebbisler Konseyi kurmak,
çalışma hayğı ile ilgili konularda komisyonlar oluşturmak, bunların üyelerini seçmek ve
toplantı zamanları nı belirlemek.

18

Gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden biri veya birkaçına yahut icra
Kuruluna Konfederasyonu temsil ve ilzam yetkisi vermek veya ilgilileri görevlendirmek,
Konfederasyon demirbaşlarını n kayıt veya terkinini onaylamak,

33

47

Amacı ile ilgili periyodik olan veya olmayan yayı m faaliyetlerine karar vermek,
şeklini belirlemek, yayımlamak, yayınfinı durdurmak ve gerekli basım tesislerini kurmak
veya kapatmak,

5-

Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık,
ölüm ve işsizlik gibi hallerde üyelerine ve personeline yardım ve eğitim amacıyla sandıklar
kurulmasıni yardımcı olmak,

29

Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı yla üyeleri için kooperatifler kurulmasına
yardımcı olmak,

33

47

18

Genei Kurul kararı ile nakit mevcudunun % 40'ı ndan fazla olmamak kaydıyla sanayi
ve ticaret köruluşlanna yatı rım yapmak,
1
Nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydı yla yurtiçi ve u de!,kindaiğ doğal
itaflık
afet böl elerine do - rudan ve a etkili makamlar aracilı - ı la konfl.
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tesisleri kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda
bulunmak,
1

33

23.
Mevzuat hükümleri, Anatüzük ve Genel Kurulca verilen sair yetkileri kullanmak ve
görevleri yapmak, bu Anatüzükte Genel Kurula bırakılmamış hususlarda
Konfederasyonun yönetilmesi ile ilgili her türlü kararı almaktır.
I
I
DENETLEME KURULU
İ

5-

Oluşumu

29

Madde 23- Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafı ndan seçilen üç denetçiden oluşur. Kurul ilk
toplantı sı nda araları ndan birini Başkan seçer.

18

Denetleme Kuruluna üç de yedek üye seçilir. Ası l üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrı lması
halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir. Oyları n eşitliği halinde denetçilerin mensubu
olduğu sendikalardan Konfederasyona daha önce üye olanı n adayı tercih edilir.

33

47

I
Denetleme Kurulu üyeliği için de Anatüzü'ğün 19 ve 20. Maddeleri hükmü uygulanı r.
I
I
Görev ve Yetkileri
I
Madde 24- Denetleme Kurulu aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanı r.

5-

I
Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararları na uygun olarak yapı lı p yapı lmadığını
denetler.

29

1

47

18

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin servis ve büroları nı n işlem, hesap ve yazışmaları nı,
sarfiyatı n bütçeye uygun olarak yapı lı p yapı lmadığını , gelir ve giderlerin usulüne göre ve muteber
belgelerle karirlara dayanı p dayanmadığını tetkik ve tespit eder.
ı
Yazışma ve para işlerine ait yolsuzlukları n tespiti halinde durumu acele olarak Yönetim Kurulu
Başkanı na bildirir.

5-

33

Yolsuzluğu görülenlerin Yönetim Kurulunca muvakkaten işten el çektirilmesini ve tahkikatın
derinleştirilmesini isteyebilir.
İ
Konfederasyon Anatüzüğüne uygun olarak diğer idari ve mali denetlemede bulunur ve
sonucunu bir iraporla Yönetim Kuruluna sunar.
J

33

47

18

29

Genel ,Kurulun olağanüstü toplantı ya çağrı lması nı ister.
1
ı
Genel.Kurula sunulacak Denetleme Raporunu hazı rlar.
I
I
Denetleme Usulü
I
Madde 25- Denetleme Kurulu en az iki üye ile toplanı r. Kararlar oyçokluğu İ le alı nı r. Oyları n
eşitliği halinde Başkanı n katı ldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayı lı r.
.'t.5;,;\. ,,.
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33

Kurul olağan olarak altı ayda bir Konfederasyon Merkezinde toplanarak denetleme yapar,
gerektiği hallerde bu süreyi beklemeksizin denetleme yapmaya yetkilidir. Denetleme Kurulu kendi
üyelerinden birini naip tayin etmek suretiyle de her ay bu Anatüzüğ ün 24. Maddesi ile Denetleme
Kuruluna verilen görevler çerçevesinde denetleme yaptı rı r. Naip üye yaptığı denetlemenin
sonuçları nı bir rapor halinde Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri ile Icra Kuruluna sunulmak
üzere Genel Sekreterli'ğe tevdi eder.

18

29

5-

Kurul, yaptığı denetlemelerin sonuçları ile naip üye raporları na ilişkin inceleme ve
değerlendirmelerini Denetleme Kurulu Karar Defterine yazarak imza altı na alı r, kararı n bir
örneğini de mütalâası yla birlikte ilk yapı lacak Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Genel
Sekreterli'ğe tevdi eder.
I
Aylı k mizanlariile her takvim yı lı sonunda o hesap dönemine ilişkin kesin hesap raporunun bir
nüshası Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerine gönderilir.

47

ı
Kanunun ve Anatüzüğün tutulması nı emrettiği tüm kayı t ve belgeler diledikleri anda incelenmek
üzere devamlı olarak Denetleme Kurulunun tetkikine hazı r bulundurulur.
I

5-

33

Konfederasyonun gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç iki yı lda bir 1/6/1989 tarihli
ve 3568 sayı lı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre
denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlere de yaptı rı lı r. Bu denetimin yapı lmış olması ,
denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldı rmaz.

29

Konfederasycnunun Üye Sendikaları Denetimi
Madde 26- Çıkarı lmıştı r.

18

DİSİPLİN KURULU

Oluşumu I

33

47

Madde 27- Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafı ndan seçilen beş üyeden oluşur. Disiplin Kuruluna
beş de yedek üye seçilir. Ası l üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrı lması halinde yerine en
çok oy alan yedek üye getirilir. Oyları n eşitliği halinde yedek üyelerin mensubu olduğu
sendikalardan Konfederasyona daha önce üye olanı n adayı tercih edilir.

33

47
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29

5-

Disiplin Kurulunun ilk toplantı sı nda üyelerden biri Başkanlığa seçilir. Başkanı n mazereti halinde
üyelerden biri Kurula başkanlı k eder.

47
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Toplantı Usulü ve Karar Yeter Sayısı

Madde 28- Disiplin Kurulu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun tetkikini
istediği hususları görüşmek üzere ça'ğrı dan itibaren en geç bir hafta içinde toplanı r.

33

Kurul tetkikini yaptığı hususlarda ilgili işveren sendikası nı n veya ilgililerin yazı lı savunmaları nı
istemeye mecb-urdur. Kurulca tanı nan süre içinde savunma yapı lmaması Disiplin Kurulunun karar
alması nı engellemez.

29

5-

Genel Kurul üyelerinin 1 /10'inin gerekçeli ve yazı lı talebi üzerine Disiplin Kurulu toplanarak
konuyu incelemeye mecburdur. Toplantı nisabı üye tam sayı sı nı n salt çoğunluğudur. Kararlar
mevcut üye sayı
ı sını n salt çoğunluğu ile verilir. Görüşmeler gizlidir.

47

18

Disiplin Kurulu° Üyeleri, mensubu olduğu işveren sendikası hakkı nda yapı lacak araştırma ve
incelemeye ktı lamaz. Yerine aynı sendikadan olmayan yedek üyelerden biri çağrı lı r.
ı
ı
Görev ve Yetkileri
J

33

Madde 29- Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardı r:
i
•
Konfederasyon Anatüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykı rı hareket ettiği ileri sürülen üyeler
hakkı nda soruşturma yapmak ve ihlal edenler hakkı nda uyarma ve kı nama cezası vermek,
sonucunu Gehel Kurula ve diğer ilgililere bildirmek,

5-

I
Oyelikten çıkarma cezası gerektiren haller için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,

29

I
Disiplin Yönetmeliğinin hazı rlanması nda ve değiştirilmesinde Yönetim Kuruluna görüş
bildirmek.
!

Oluşumu

18

İCRA KURULU

1

33

47

Madde 30- icra Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve üç Başkan vekili ile Yönetim Kurulunca,
kendi üyeleri arası ndan seçilecek beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.
icra Kurulunun Başkanı , Yönetim Kurulu Başkanı dı r.

5-

icra Kuruluna, aynı sendikadan ikiden fazla üye seçilemez.

I

29

Görevleri

Madde 31- icra Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

33

47

18

1.
Aynı işkolunda faaliyet gösteren işverenlerin varsa o işkolunda kurulu
Konfederasyon üyesi sendikada toplanmalarını, yoksa sendika kurarak Konfgğe,r,syon
„'j
içinde toplanmalannı sağlayacak tedbir, teşebbüs ve faaliyetleri düzenlem7e
/ k4 i' ”
N
I
S" ,‘ ğ-- -- Kk 'N

47
18
29
5

Üye işveren sendikalarını n çalışmalarını ahenkleştirmek, Konfederasyon
Anatüzüğüne, yönetmeliklere ve yetkili organların kararlarına riayetlerini sağlamak,

33

,
36ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydı yla, Konfederasyon personelinin tayin,
terfi, nakil, tecziye ve işine son verme işlerini karara bağlamak,
Genel Kurulca kabul edilen bütçe dahilinde personel kadroları nı tespit ile personelin
ücret, yolluk ü tazminatlarmı tayin etmek,

5-

Üye işveren sendikalarına Grev ve Lokavt Fonu Yönetmeliği çerçevesinde tahsisler
yapmak ve bu Yönetmelik Hükümlerini uygulamak,

29

Amacına ulaşmak için gerekli her türlü araç, gereç ve menkul alımı na karar vermek;

18

Konfederasyonun temsilinin söz konusu olduğu bilimum kurullar ile yurtiçi ve
yurtdışı temaslar için temsilciler veya üyeler seçmek.

47

Yönetimi Kurulunun, gerekli gördüğü hal ve konularda vereceği görevleri yapmak.

33

Icra Kurulunun icraatı Yönetim Kurulunun ilk toplantı sı na sunulur.
J
Toplantı Zamanı ve Yeter Sayısı

5-

Madde 32- İcrJ Kurulu; Başkan, bulunmadığı hallerde Başkan Vekilleri veya Genel Sekreterin
çağrı sı üzerine e
l n az ayda bir defa toplanı r ve gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlar.

18

29

icra Kurulunun toplantı yeter sayı sı üye tam sayı sı nı n salt çoğunluğu, karar yeter sayı sı ise
mevcut üyelerini salt çoğunluğudur. Oyları n eşitliği halinde Başkanı n katı ldığı taraf çoğunluğu
sağlamış sayı lı r.
İ
icra Kurulu toplantı ları nı , Başkanı n mazereti halinde Başkan vekillerinden biri yönetir.

47

Üstüste üç toplantı ya mazereti olmaksı zı n katı lmayan üyenin icra Kurulu üyelik sı fatı düşer.

YÜKSEK DANISMA KONSEYİ

5-

33

Her ne sebeple olursa olsun üyeliği sona erenin yerine ilk Yönetim Kurulu toplantı sı nda yenisi
seçilir.

Oluşumu

18

29

Madde 33- Yülsek Danışma Konseyi, Yönetim Kurulunca Türk sanayine, hizmet sektörüne ve
endüstri ilişkilerine emeği geçen sanayici ve iş insanları ile akademisyenler ve kamu
temsilcileri ardsı ndan, bölgesel temsil dikkate alı narak belirlenecek üyelerden oluşur.

33

47

TISK Yönetim Kurulu Eski Başkanları , Yönetim Kurulu Üyesi olmayan Üye Sen ilçaaprarı,
Danışma Konseyinin doğal üyesidirler.

47
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Konsey toplantı ları na, üyelerden birisinin başkanlık etmesi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından
teklif edilebilir.
Konsey, Yönetim Kurulunun uygun göreceği zamanlarda toplantı ya davet edilir.

29

Konsey, toplantı ya katı lacak üyelerle çalışmaları nı sürdürür.

5-

33

Toplantı gündemi üyelere önceden duyurulur. Gündemin özelliğine göre, Yasama, Yürütme,
Yargı organları nı n temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kamu tüzel kişiliğini haiz meslek
örgütleri ve bunların üst örgütleri, akademik kurumların mensupları ile Konsey üyesi
olmayan dernek üyeleri görüş alışverişinde bulunulmak üzere Konsey Başkanlığınca
davet edilebilirler.

18

[
Görevleri ve Kararlarının Niteliği
I
Madde 34- Konseyin görevleri şunlardı r:

33

47

işverenler arası ndaki işbirliğini güçlendirmek ve sürekli kı lmak amacı yla gerekli
politikaları n oluşturulması na katkı da bulunmak,
1
Konfederasyon çalışmaları nı n amacı na uygunluğu ve sonucuna ulaşmadaki etkinliği
bakımı ndan gerekli tavsiyelerde bulunmak,

5-

I
Konfederasyon faaliyetlerinin başarı ya ulaşması ve gerek üye işveren sendikaları nı n,
gerek işverenlerin genel yararları nı n korunması hususunda telkinde bulunmak, yol göstermek,

29

I
Konfederasyonun çalışma programları nı gerçekleştirebilmesi, amaçları na ve hedeflerine
ulaşabilmesi için Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,

18

I
Çalışma hayatı na ilişkin temel konularda Konfederasyonun ekonomik ve sosyal açı dan
görüş ve önerilerinin oluşması na yardımcı olmak.

Oluşumu

1

33

47

I
Danışma Konseyinin kararları istişari niteliktedir.
i
I
GENEL SEKRETERLER KOORDINASYON KURULU
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47
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Madde 35- Genel Sekreterler Koordinasyon Kurulu, üye işveren sendikalarını n çalışmaları nı
ahenkleştirmek, Konfederasyon ile üye sendikalar arası ndaki işbirliğini gerçekleştirmek amacı ile
Konfederasydn Genel Sekreterinin Başkanlığı nda, üye sendikalar genel sekreterlerinden
meydana gelir. Kurul, Başkanı n çağrı sı üzerine toplanı r ve teknik ve idari konularda istişari
nitelikte kararlar alı r.
BÖLÜM: IV
GENEL SEKRETERLIK
-.,
,Genel Sekreter
\

47
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Madde 36- Genel Sekreterin ve Genel Sekreterin teklifi üzerine Genel Sekreter Yardımcı ları nı n
tayini ve işine son verilmesi Yönetim Kurulunca yapı lı r.

5-

33

Genel Sekreter, Konfederasyon faaliyetlerini ilgili kanunlar, Anatüzük, yönetmelikler ve
organlarca alı nan kararlar çerçevesinde yürütür; Yönetim Kurulunca verilen yetki
çerçevesinde Konfederasyonu temsil eder ve Yönetim Kurulu tarafından verilen yetki
doğrultusunda: diğer görevleri yapar. Genel Sekreter faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kuruluna
karşı sorumludur. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu ve icra Kurulu toplantı ları na katı lı r; ancak oy
kullanamaz ve şahsı ile ilgili görüşmelere katı lamaz.
Genel Sekreterlik Teşkilatı

47

18

29

Madde 37- Konfederasyonun amaçları nı gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek için Yönetim
Kurulu kararı ile gerekli teşkilat Genel Sekreterliğe bağlı olarak kurulur. Genel Sekreterlik
teşkilatı nın yönetim ve denetimine ilişkin usuller Yönetim Kurulunun kabul edeceği
yönetmeliklerle idüzenlenir.
,
İ
BÖLÜM: V
MALİ
HÜKÜMLER
I

5-

Üyelerinden alacağı üyelik aidatları ,

33

Gelirler
Madde 38- Konfederasyonun gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

c.

29

Anatüzük hükümleri çerçevesinde yapacağı konferans, kongre, seminer, istişare, yayı n ve
sergi gibi her türlü faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
Bağışlar,'

47

18

I
Mal varlığı gelirleri (gecikme zammı dahil), mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve
satışları ndan doğan kazançlar.
ıı
Konfederasyon Üyelik Aidatı

33

Madde 39- Konfederasyon üyelik aidatı , Genel Kurulun, mevcudun salt çoğunluğu ile alacağı
kararla tespit olunur.

29

5-

I
Üye sendikaları n Konfederasyona ödeyecekleri yı llı k aidat, Konfederasyon Genel Kurulunca
tespit edilen taban aidattan az olamaz. Bu esaslar çerçevesinde Genel Kurul tarafı ndan tespit
edilen üyelik aidatı kararları Anatüzük değişikliğine gerek kalmaksı zı n işbu maddeye işlenir.
Aidatı n ödenme şekli ve zamanı ile zamanı nda ödenmeyen aidata uygulanacak gecikme zammı
Genel Kurula sunulan Bütçe Talimatı nda gösterilir.

33

47

18

Konfederasyonba tahsil edilen üyelik aidatı nı n ne kadarı nı n Merkezi Dayanışma Fonuna
aktanlacağı Genel Kurulda kararlaştı rı lı r. Fonun kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar
Konfederasyon Genel Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
;
,:t..İ\LIkRi
Genel Kurulddn Sonra Üye Olanların Aidatı
., ..
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Madde 40- Yı l içinde Konfederasyona üye olan işveren sendikası nı n üyeliğini takip eden
aybaşından itibaren yı lsonuna kadar olan ay adedi, tespit edilecek yı llı k aidatı n her aya isabet
eden miktarı ile: çarpı larak elde edilecek rakam, üye işveren sendikası nı n o yı l için ödemekle
mükellef olduğu Konfederasyon aidatı nı n miktarı nı teşkil eder. Üye işveren sendikası nı n bir
evvelki yı la ait geliri mevcut değilse o yı la ait bütçesinin aidat gelir miktarı Konfederasyon aidatı na
esas tutulur.
I

5-

Aidat Borcunu Geciktirenlere Yapılacak işlem

47

18

29

I
Madde 41- Belgelendirilebilir makbul ve muteber mazereti olmaksı zı n yı llı k aidat borçları nı
ödemeyen veya eksik ödeyen üye işveren sendikaları na yazı lı hatı rlatmada bulunulur. Buna
rağmen borcun ödenmemesi halinde, aidat borcu tam olarak ödeninceye kadar üye işveren
sendikası nı n Konfederasyonla ilişiği Yönetim Kurulu kararı ile muvakkaten kesilir ve
Konfederasyonün hiçbir faaliyetine iştirak ettirilmez. Ayrı ca şartları n tahakkuku halinde konu
Disiplin Kuruluna havale edilebilir.
1
1
Gelirlerin Tahsili

33

I
Madde 42- Her çeşit gelirin tahsili sı ra numaralı Konfederasyon mühürü ile mühürlü ve tahsil
edenin imzası nı taşıyan kopyalı makbuz karşılığı yapı lı r.

29

Gelirlerin Bankalara Yatırılması

5-

Gelirlerin Kanunun öngördüğü defterlere işlenmesi zorunludur.

18

Madde 43- Konfederasyon gelirleri, elde edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde bankalara yatı rı lir.

33

47

Konfederasyon gelirlerinin hangi bankaya yatı rı lacağı Yönetim Kurulu tarafı ndan tespit edilir.
1
Zorunlu giderler için Konfederasyonun kasası nda tutulacak nakit mevcudu, Genel Kurulca kabul
edilmiş yı llık gide'r bütçesinin 1/48'ini geçemez.
1

5-

İ
Giderler, Harcama Yetkisi ve Demirbaşlar
Madde 44-

18

29

a.
Giderler ve harcama yetkisi: Konfederasyonun gelirleri, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu'nda ve biı Anatüzükte gösterilen faaliyetleri dışında kullanı lamaz ve bağışlanamaz.
Konfederasyonun. giderleri, Genel Kurulca kabul edilen bütçesine göre Yönetim Kurulu veya
Yönetim Kurulunun vereceği yetki ve tespit edeceği Bütçe Uygulama Talimatı çerçevesinde
Genel Sekreter tarafı ndan yapı lı r.

33

47

Giderlerin nası l yapı lacağı, ne şekilde belgelendirileceği, bundan doğan sorumlulu1Ş4P-tirk,
Yönetmelikte gösterilir..
r\ le ncr"Ri lia
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Her gider için gider evrakı nı n tanzimi şarttı r.

İ
Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sı nı fı na giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş
defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.

29

5-

33

I
b.
Demirbaşların Satış ve Terkini: Demirbaşları n kullanı lmayacak derecede yı pranması ,
bozulması , kı rı lması , ekonomik olmaması nedeniyle yenisiyle değiştirilmesi ve satı lması gibi
hallerde kaydı nin terkini işlemi, bu Anatüzüğün 22. maddesinin 23. bendi hükmü gereğince
yapı lı r.
İ
Kayı t değeri Yönetim Kurulunca belirlenecek miktara kadar olan demirbaşları n terkininin
yapı lması na Genel Sekreter yetkilidir. Genel Sekreterlikçe terkini yapı lan demirbaşları n listesi
Icra Kuruluna sunulur.

18

İ
Kayı t değeri Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarı n üzerinde bulunan demirbaşları n herhangi
bir nedenle kaydın' n terkinine icra Kurulu yetkilidir.

33

47

Demirbaşları n satışı nda da yukarı daki usul ve esaslara göre işlem yapı lı r.

Mal Bildirimi

29

5-

Madde 45- Konfederasyon Başkanı ile Yönetim Kurulu üyeleri, kendileri, eşleri ve velayetleri
altı nda bulunan çocukları na ait mal bildirimierini 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayı lı Mal Bildiriminde
Bulunulması , Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre vermek
zorundadı r.

18

Fesih, İnfisah ve Kapatma Halinde Malların Devri

47

Madde 46- Konfederasyonun feshi veya infisahı halinde para ve malları nı n aynı nitelikteki bir
kuruluşa devri Genel Kurul kararı ile olur.

33

Böyle bir kararı n olmaması yahut Konfederasyonun mahkeme kararı ile kapatı lması halinde
tasfiye sonucu kalacak para ve mallar hakkı nda Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun
ilgili hükümleri uygulanı r.

5-
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BÖLÜM: VI
TEMSİL VE İLZAM

29

'•
I
Konfederasyonu Temsil
I
Madde 47-Konfederasyonu Yönetim Kurulu temsil eder.

33

47

18

I
Temsil ve imza yetkilerinin kimler tarafından ve nasıl kullanılacağı hususu Yönetim
Kurulunun ilk tOplantısında tanzim edilecek imza sirkülerinde tespit edilir.
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Konfederasyonu İlzam Yetkisi

Madde 48- Konfederasyonu, Yönetim Kurulunca hazı rlanan sirkülerde belirtilen esaslar
çerçevesinde bu sirkülerde bulunan imzalar ilzam eder.

33

BÖLÜM: VII
SON HÜKÜMLER
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Kurucu işveren Sendikaları
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Madde 49- Konfederasyonun kurucuları aşağıdaki işveren sendikaları dı r.
Türkiye Ağğ Sanayii İşverenleri Sendikası
(Ağaç işkolu)
Asmalı Mesci Mah. Asmalı Mescit Sokak
2. Çiçek Apt. No: 17 Kat: 2, D: 3-4
80050 Tünel- STANBUL
Tel/Faks: (212) 245 20 83
Türkiye Cam Sanayii İşverenleri Sendikası
(Çimento, Toprak ve Cam işkolu)
İş Kuleleri, Kule 3 Kat.21
4.Levent - İ STANBUL
Tel: (212) 350 33 65 Faks: (212) 350 48 61
Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası
(Gı da San. Işkolu)
Meşrutiyet Cad. Aslı Han,
A/Blok No:18 K:3-4
80070 Galatasaray-İ STANBUL
Tel: (212) 251 34 80 Faks: (212) 251 34 82
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
(Metal İşkolu)
Abidei Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu
Boydaş Han No: 268/4-5
80270 Şişli-İ STANBUL
Tel: (212) 232 01 04 (5 Hat) Faks: (212) 241 76 19
Türkiye Matbaacılı k Sanayii İşverenleri Sendikası
(Bası n ve Yayı n işkolu)
İ stiklal Cad. No: 186
Beyoğlu Han K: 5
Beyoğlu-İ STANBUL
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
(Dokuma işkolu)
Vişnezade Camii Meydanı ,
Efe Apt. No: 2/10
80680 Beşiktaş-İ STANBUL
Tel: (212) 260 14 05 (5-Hat) Faks: (212) 258 29 74
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Yürürlük
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Madde 50- Bu Anatüzük, Genel Kurulca kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

