I]BOLUM
A- KAPSAM

:

Buyonetmelik, BirlegikK
igerisindeki qubelerinin ve i
ve Birlegik Kamu-iq Kon
iqlemleri kapsar.
B- AMAQ

sendikalarm aynl il srnrlarr
il Temsilciler Kurulunun
gahqmdlarr ile ilgili iq ve

gr

:

Bu yonetmeXifin amacr, Birlegik Kamu-i$ Konfederasyonuna iiye sendikalarm aynr
qubelerinin ve
Temsilciliklerinin arasmdaki
srmrlarr icerisindeki
igerisindeki subelerinin
ve sendika
Kamu-Ig
birli[ini, eylem ve soyl$m
fm birli[ini geliqtirmek, Birlegik Kamu-ig
qekilde
yerellerde
etkin
tarafrndan alman k[rarlarrn
a[lamak amacryla oluqtrfrulan, il Temsilcili[i ve il Temsilcisinin
gorev, yetki ve sorumluluklarrna iliqkin ebaslarr diizenlemektir.

il

il

bir

C- DAYANAK

:

Bu

yonetmelik;
hazrrlanmtgtr.

Birlegik Kamu-ig Klonfederasyonu ttizri[tine uygun

olarak

D- TANIMLAR:

Genel Merkez: Birlegik Kamu

iq

Gbrenleri

Sendikalarr Konfedera.syonudur.

(Birleqik Kamu-ig)
Uye Sendika: Birlegik Kamu-ig Konfede{asyonuna iiye olan sendikalardrr.
onfederasyonuna iiye sendikalarrn aynr

il

msilciliklerinden 1'er kisinin katrhmr ile

II. BOLUM

Konfederasyonun amag ilke, hedef r{e politikalarrnr gergekleqmesi igin gaba
gosterir. Bu amag ve ilkeler do[rultu$unda ilde orgiitlenme ve iiye kaydetme
gahgmalarrnr takip eder. Sendikalar, r.iyelpr ve hedef kitle arasrnda iletiqimi sa[lar.

Temsilcili[i faaliyetleri Birlegik Kamu-]iq Konfederasyonu tiizti[iine,
kararlarma avkrr olamaz.

11

Temsiler Kurulu ilk toplantrsmda il Te4nsilcisini belirler.
konfederasyon genel merkeze gonderir.
11

amaq, ilke ve

il Temsilcisi bu tutanaEr

il Temsilcisi

konfederasyon Merkez Yofretim Kurulu iiyeleriyle koordinLeli gahgrr.
Konfederasyon Merkez Ycinetim Kuniluna kargr sorumlu olarak galhqmalarrnr
ytiriitiir. Genel merkez tarafindan alman kararlarr uygular.

il Temsilcili[i, toplam saylsmm salt go[rinlu[u ile her ayrn ilk haftasr diizenli

olarak

toplanrr ve toplanma yeter saylsmm rigte iki gopunlufu ile karar alrr.

il Temsilciligini

olugturan gube ve temsilcilikler, yerellere ozgii faaliyetlerin karara
ba[lanmasmda gube yonetim kurullarrnrh ve il Temsilciliklerininyazlt goriiglerini
esas

il

alr.

Temsilcilik Kurulunun toplantr sonuilarr 3 gi.in iginde her gube ve sendika

il

msilcilikleri, faaliyetleri nedeniyle kendi
Bu nedenle il Temsilciliginin yerelde
planladrfr faaliyetler, gube ve temsilcili[der tarafindan genel gahgma programmln
aksamamasr igin kendi genel merkezlerilge de

bildirili

ilcili[i tiyesinin durumu, ilgili qube veya
ilir. Sonug almamamasr halinde Birleqik

Toplantrya iist iiste 3 kezkatrlmayan il T
temsilcilik yonetim kurulunda de[erl
Kamu-ig Konfederasyonu Genel Merk

durum bildirilir.
Konfederasyonu... (ilD I1

Eylem ve elkinliklerde "Birlegik Kamu
ibaresi kullanrlrr"

il Temsilcili[inin mali ihtiy aglarrrrkarqr

Temsilcili[i"

igin gubeler kendi bi.itgelerinden katkr

sunar.

Birleqik Kamu-ig Konfederasyonu
iletilmesini il genelinde eq giidiimlii o

findan ahnmrg kararlar i.iye sendikalara
yi.iriitiilmes ini s a[lar. Ayrrc a iq ko llarrmn

farkh eylem ve etkinliklerinin giiglendiri mesi gahgmalarrnr da destekler.
Temsilcisi, il Temsilcili[ine katrlan
rlaporlarr ve il Temsilciler Kurulunun
ve yiirtttir.

ve temsilciliklerin gi.indeme doniik yazilrt
do[rultusunda gahgma lartnr planlar

11

il ve ilgelerdeki yoneticiler,

rhk ve sendikal caltsmalar hakkrnda

de[eri paylaqtr[rmrz demokratik kitle

yr dAhilinde iiyelerin mesleki, ekonomik,
ini arttrracak kurs, seminer, konferans,
tim ve sosval etkinlikleri dtizenler. Orlak
tleriyle igbirlili yapar.

sendi
Genel
merkezin
bilgisi
ve
bilgilendirir.
sosyal, kiiltiirel bilgilerini ve deneyi
panel, agrk oturum, kurultay ve benzeri

Genel merkez tarafindan verilecek
b enzer i or ganizasy onl ar diiz enl er.

i

gergevesinde konser, tiyatro, sergi ve

Genel merkez tarafindan iiyelere ulaqtrrr masr gereken bilgi ve belgeleri qubeler ve
temsilciler aracrltpr ile ulagtrrrr.

ir rEusircisi

:

rinin ortak ekonomik, sosyal, hak

ve
ile personel mevzuatrnr i.lgilendiren
gahqmalar y aparak, konfederasyon genel

i

C-

iL TEMSiLCisixiN BELIRLENMESI

illerde, Birleqik Kamu-ig Konfederasyo{runu temsil etmek izere ba[h sendikalarrn
qube bagkanr, 1 yonetim kurulu iiye$i ve iiye saylsl 100'r.i agan sendika il
temsilcileridir. Temsilcilerinden oluqar{ il Temsilciler Kurulu en yagh iiyenin
federasyon I1 Temsilcisi
baqkanhfrnda toplanarak go[unlufun karan ile
belirlenir.

D- iL TEMSILCISINN conBv vB SORUMLULUKLARI
do[rultusunda

al

il

srrurlarr igerisinde

armda yi.irtiti.irler.

r. Qahgmalarrn diizenli, disiplinli ve planh

leri arasmda koordinasyonu sa[ [ar.
isi ve onayl ile yerel radyo ve televizyon

rlikte ziyaret, kutlama, tebrik, agrhq gibi
Qegitli toplantrlarda konfederasyonu tem$il eder veya temsilci gonderir'.

Konfederasyon drizeyindeki eylem ve e[
eylemi yonetir. Ancak genel merkezin bi|

ve
arr

t ve benzeri eylem ve etkinliklere o ilden
e heyet ve gruba bagkanhk eder.

III. BOLUM

rlacak olan eylem ve etkinliklerle ilgili il
ini bir bi.itge olugturulur. Olugturulan
ikler iiye sayrsr orarunda ki aidatrnr il
aprlan harcamaya yetmemesi durumunda
a yeniden pay edilir. Yaprlan harcamalar
arkasr il Temsilcisi tarafin dan imzalanr.
-etkinlik dosyasrnda saklanr.

since, Karar Defteri, Gelen Evrak Defteii,
Dosyasr,,Eylem-Etk1tlif,, Of tyast, Gelen

" iligi

Yiinitmesince numaral drrrlacak ve on{ylanacaktr.

,/'/*3

/4

IV. BOTUM

A.SONnUrUWBn
Bu ydnetmelikte belirtilen usul ve

dr grnda

e

uygulama y apiamaz.

02103120t8 tarih ve

Bu yonetmelik Merkez Ycinetim Kurul
onaylanarak yiiriirliife girmigtir,

I49 sayrh kararr ile

B. YURUTME
Bu Yonetmelik hiikiimlerini Birlesik

u-iq Merkez Yonetim Kurulu yiiriitiir.

0nNer ir rBusirciriGi oLUg

(ANKARA)
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$ube bagkanlarr ve sendika temsilcilik
Uyedir.

il baqkanlarr il Temsilcilik

kurulunun do[al

Ali

Mehmet Bahk

I Sekreter

Genel

Taqtan

Mali Sekreter
lL

Genel Orgritlenme Sekr.

Do[an Altun
Genel Drq iligkiler Ve Ar-Ge Sekr.

Hukuk

TIS kr.

Tiirkan Baqyigit

Eeitim - Basm Yaym Sekr.

