
T Ü T E D 
HUKUK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

Madde. 1 : Tüm Telmik hicranlar Derneği üyelerine buyönetmelikte göste
rilen. kurallara gure yardım yapılır«
Madde 2 : Aşağıdaki durumlarda tÜTED üyelerine Hukuk Yardımı yapılır:

a) Görevle ilgili olaylar
b) Örgütsel çalışmalardan doğan olaylar
c} Bilimsel görüş ve inançlarından doğan olaylar
d) Her türlü ö^Iük haklarını zedeleyen yönetsel işlemler. 

Madde 3 : Bir yılda topları dört ay, veya üst üste üç ay ödentisini 
ödemeyen üyelere Hulruk yardımı yapılmaz0
Madde 4: Hukuk yardımı alacak üyenin yapacağı işler:
Üye, bir dilekçe ile Şube Başkanlığına başvurarak Hukuk yardımı ister 
ve dilekçesine aşağıdaki belgeleri ekler*

a) Olayın içyüzünü ve ayrıntılarını anlatan rapor (2 adet)
b) Üye ırklarda yapılan işlem yazısı (Onaylı 3 adet)
o) İşlemi tebellüğ ettiğ'.ne ilişkin tebellüğ belgesi (Onaylı 

3 adet)
d} Varsa işitenle ilgili deliller ve belgeler (3 adet)
e) Ooza Savası açılmış ise, iddianame veya sorgu hakimliğinin 

son tahkikac kararı örneği ( 1 adet)
f) Üyenin davasından Hukuk Bürosunun bilgisi, dışında feragat 

edemeyeceğine, ederse mahkeme masraflarını ödeyeceğine da
ir Taahhütname.

g) Adına tazminat davası açılacak üyelerin dava olumlu so- 
nuçl.__ığ.ı takdirde al.ir.acak tazminatın ^10’nu TÜTED Ge
nel Merkezine vereceğine dair taahhütname.

h) Dava Genel Merkezce izlenecekse, Genel Merkez avukatı 
adına noterden çıkartılmış vekaletname, (2 adet)

Madde 5 : Yardım içir Şubenin yapacağı işler:
a) Şube Yönetim Kurulu üyenin yardım istemini ve durumunu 

inceler, yardım yapılmasını ujrgun görürse, yardım kara
rı alır.

b) Yardım kararma, üyenin 4.madde uyarınca verdiği dilekçe
yi ve belgeleri ekler, taahütlü olarak Genel Merkeze 
yollar,

c) Şube Yönetim Kurulu ayrıca üyenin üye olduğunu ve üye 
oluş tarihini, ödentilerini düzenli olarak ödediğini 
gösterir onaylı bir belgeyi üyenin dilekçesine ekler.

Madde 6 : Genel Hükümler;
a) Genel K rk s, Hukık Bürosunca izlenemeyecek davalar için, 

d a m  aahal3.ir.de bir avukatla sözleşme yapabilir.
b) Morken organlarındaki görevli üyeler dışındaki üyeler, 

yardıu .#lo] lerini Şubeleri kanalıyla yaparlar. Doğrudan 
C-c ne Kerkc 7; * e haşvuramas 1ar„

c) liı.kuk r avukatları dava izlemek için Ankara dışına 
f■j.r.tıklan : yolluk ödenir«,

el l»ava nc. s rai lan üyeye aittir.
f) Hulcuk yankımı Yönetmeliğince TÜTED Genel Merkezi Tarafın

dan yapılan harcamalar, MYK kararıyla Sosyal Dayanışma 
Donundan ödenebilir. Yukarıda 4-.nıaddenin (g) bendinde 
sözü edilen tazminat geliri MYK kararı ile Sosyal Daya-
mşna f7 oruna devredilebilir,

Madde T î Bu yönetmelik 16,10,19^8 tarihinde yürürlüğe girer.


