
1 . MPS^M
Tüzük Madde 1 1 'de, derneğin organları arasında yer alan Yerel Temsilcilikler, çalış

malarını, bu yönetmelikte belirtilen kurallar uyarınca yürütür»

2 . KURULUŞ VE .yLıg

Henüz şube kurulmayan il ve ilçelerde şube oluşturmak üzere çalışmalar’ yapmak veya 

.şube oluşturulması olanağı bulunmayan yerlerde, TÜT1® 'in  çalışmalarını yürütmek üz e- . 

re MYK'na bağlı olarak yerel temsilcilik kurulur»

Şube oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak için, geçici yerel temsilcilik ku

rulur'. Şube kurulmasına olanak bulunmayan yerlerde, yerel temsilcilik, şubelerin 

yaptığı çalışmalara eş bir çalışma yapmak üzere kurulur.

Yerel temsilcilik kurulduğunda valiliğe veya kaymakamlığa bilgi verilmez.

3 . TEMSİLCİinİh .İT^dM^SI

Yerel temsilci tüzük -'fedde 27/c gereğince TÜTED «1YK tarafından atanır.

■ Yerel temsilci, bulunduğu yere en yakın şube ile işbirliği yapar»

4 . GÖREVLERİ

Yerel temsilci, bulunduğu il veya ilçede şube çalışmalarına eş bir çaliŞm-„ yürütür.

Bu çalışmalar içinde;

a) TÜT1<ID liYK’nun verdiği görevleri yapar>

b) TÜTED Çalışma Programı ve MYK kararları çerçevtesindçinde* üye giriş bildirimi alır, 

TÜTED yayınlarını dağıtır, ödenti ve bağış toplar, iyrıc» bulunduğu bölgece MYF'nun 

düzenleyeceği toplantıları organize eder»

Yerel temsilcinin işbirliği yaptığı şubeye vereceği üye giriş H  İd ir im], er ini, şube 

yönetim kurulu inceler ve üyelik başvurularını karara bağlar.

Yerel temsilcinin şubeye, dönüşmesi halinde, yerel temsilcinin bölgesinde bulunan 

üyeler yeni kurulan şubeye aktarılır.

5 . î st k İ ve sorumlulukU ri

Yerel temsilci, TÜT13D- MiK n »  karşı sorunludur» Yerel temsilci, işbir] iği yaptığı 

şube adına ödenti ve bağış toplar;

Yerel temsilcilik harcamaları' işbirliği yaptığı şubenin bütçesi içinde gözükül'.

Yerel temsilci yaptığı sarfları şube adına belgeler »• Parasal işler hakkında şubeye 

derhal bilgi vermek zorundadır-

Yerel temsilci, bulunduğu bölgede demokratik -örgütler, meslek odaları ve sendikaların 

sürdürdüğü ortak çalışmalara katılabilir o Şncak bu çalışmalarda MYF'nun onayı olma

dan TÜTEDr i bağlayaoak kararlar ve eylemlere-katılamaz .

6 . GÖREV SÜRESİ

Yerel temsilci, 1 yıllık süre için at an ırc Yerel temsilcinin görevi, herhangi bir 

bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın atanma tarihinden başlayarak bir yıllık süre 

sonunda veya yerel temsilciliğin yerine şübe açılmasına TÜTSD MYK'nca karar veril

diği tarihte kendiliğinden sona erer»

Yerel temsilci, gerektiğinde, süresi dolmadan TÜTED M3fK tarafından görevden nlonabilir 

7 * .ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

bu yönetmelikte yazılı olmayan hususlarda? TÜTED tüzüğü ve ilgili yönetmeliklerin 

hükümleri uygula®ir» Bunlarda açık hükür bulunmaması haninde TÜTED Çalışma Prog- 

ramı ve IİYK kararları doğrultusunda uygulama yapılır»

8 * YÜRÜRLÜK TARİHİ

Bu yönetmelik 11/4/1977 tarihinde yürürlüğe girer-

TÜTED YEREL TEMSİLCİLİK YÖüETM^İGİ


