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ı~) Yeni üye giriş bildirgeleri;
" - ) Eski üye fişlerinden Hane-Ci1 t-Sayfa ne- arı genellikle doî duruladığı göz, önüne al m ar ak kal d ır ılm ıştır.
2-) Mesleği, mezun olduğa okul ve yılı,
dol dıu'ul acakt ır.

iş adresi bölümleri eskiden olduğu gibi

3-/ '.eni üye fişlerinde yşfii bir bölüm olarak "İşyerindeki görevi" getirilmiştir.
Bun d.m anıaç teknik elemanm mesleği ile ilg ili bir yerde çalıştırılıp çalıştırıl
madığı veya teknik ey eman olarak çalışıp çalışmadığını öğrenmektir.
Ayrıoa bu yeni bölüm, teknik okul mezunu olmayıp ür îtim sürecinde teknik görev ya
par üyenin -yapt ığı görevin

öğrenilmesini s ağlayaca’ tır.

4-) Çalıştığı iresim bölümü
üçe ayrılmıştır:-.

yine eskiden olr. ğu ribi kamu, özel, serbest olarak

5~) TÜTED Çal işna Programında, teknik e] eaaE.

ar i ortak eylan programı ve uy

gulana programında yer alan sendikalı ve . sendikasız
telnik elemanlara iliş
kin çalışmalar yapmakta gerekli olan ön bilg ileri e'de etuek için, y?ni üye ola
cak iiyelerinir :'.j sendikal haklarının olup olmadığını öğrenmek yararlı olacaktır.
Bu nedenle yeni üye fişlerine Ser, dikal aşma h akk r ıız varmı? bölümü eklenmiştir,
o-) TüTED'e başvuran teknik elemanların bir bölümü meslek örgütlerinin,sendika
ların,' mahalli derneklerin TÜ!EHD*le aynı r .oa yücelik TÜM-DEP., TÖI>\DJ?R, TÜS-DER* in
ve/veya diğer kitle örgütl erinin de üye s id ir. ler e Çal işmfc'l arım ı? da yar flanmak üzere
■
’iyelerimizin üyesi oldukları diğer kitle ör ¡t j :11 sr ini öğrenmek için 1 resi olduğunuz
sendika ve/veya kitle

örgütü" bölümünü k j d’ik..

, TÜTED üyesiyle sürekli haberleşmeyi sağlayabilmek üz,ere "Haberleşme adresi"
bölümü yeni üye giriş belgelerine eklendi. Amaç haberleşmenin aksamaması. Bu bölüme
ev adresi, PK veya üyenin bildirdiği adres yazılacaktır.
BrjEski üye giriş bildirgelerimde olan İşyeri Temsilcisi bölümüne ek olarak "Hakkır..ı:id'* bilgi alınabilecek TÜTED üyesinin adı soyadı" bölümü vard. -.Üye olacak üye
lerin TÜTED'e işyerleri kanalıyla, işyeri temsilcisine başvurarak gelmesi sağlıklı
işleyişin belirtisidir.
Bunun dışm da TÜTED'e üye olmak isteyen teknik el eratlar m hangi yolla TÜTED’ e
üye olduklarının bilinmesi için belirtilen bölüm eklenmiştir.
9) Şube yöneticileri zaman zaman ortaya çık^n karış klıkları önlemek amacıyla baş
vuranın hangi
melir i r .

tarih ve sayılı kararla üyeli. 5 kabu.

edildiğini muhakkak

bildir-

B-) TÜTED ayı ık şube durum bildirim, raporu"
Ay içinde katı an üye sayısı; Bu bölüme raporun ait olduğu ay içinde TÜTED şube
sine başvurup üyeliği kabul edilen üye adedi yazılacaktır.
2- tynı şekilde 2. bölüme de raporun ait oldug. ay içinde TÜTED şubesine istifa
etmek üzere başvuran ve istifası kabul edilen üyeler, diğer bir TÜTED şubesine
nakli dolayısıyla ayrılan üyeler, ölüm vs, gibi
üyelerin miktar- b e l ir t ile çektir.

j ÖTE')

şubesi ile iliş iğ i kesilen

3~ Seçeri i toplası üye sayısı yukarda belirttiğimiz nede-,! erle TÜTED şubesinden ay
rıdan üyeler çıktıktan senra geri kalan üye sayısıdır. Örneğin son. üye r o 1au
200 olan bir şubedi ayrılmalar ve nakiller sonuçu 25 kişi eksilmişse geçerli üye

I

..
2

salısı 175' <3ir«
4~ TÜTED şubeleri kabul edilen üyelerine 1 den başlamak üzere sıra ile üye no'su
verirler. Ayrılan üyelerin üye no'su ve giriş bildirgesi ayrılma nedenleri belir
tilerek üye defterinde ve/veya dosyada saklanacağı için

boş kalan

üye n o'ları

yeni bir üyeye verilmez. Bu bölümde istenen son verilen üye no'sudur.
işyeri temsilcileri atama ve seçimi eolmak üzere (işyeri temsilcilik yönetme
liği çerçevesinde) iki şekilde görev yapmaktadır. Bu bölüme toplam işyeri temsil
cileri sayısı yazılacaktır.
6^ TJTED Haberler üyelere, mahalli derneklere ve üye olmayanlara dağıtılmaktadır.
!Bu bolüne

toplam dağıtılan TÜTET Haberler, üyelere ve üye dışı dağıtım yazılacaktır.

7- Ay 'içinde üyelerden toplanan Ör'snti ve konser, bağış vs. ile toplanan

miktarlar

nereleıden toplandığı belirtilorekilgili bölümlere yazılacaktır.
8- Raporda .yer alan

yapılmış, yapılacak işlerle ilg ili bölümler ile kıyıma uğramış

üyelerimizin (kıyım nedeni* sürgün» ^p-kil nedeni»işten atılma) gerekçeli aç ıklama
ları ilg ili bölümlere doldurulmaktır»
9~ Şubelerimizin ayrıca iletmek istedikleri öneriler ve sorunları "Diğer" adlı
bölüme ya?ılacaktır.
10- lîaptsrda sor. olarak yer alan Sekreter İmzası ve Ek’ lerin unutulmaması ve raporun
zamanında Genel ¿ierkeze ulaştırılması

gereklidir.

