
TÜTED YEREL TEMSİLCİLİK YÖNETMELİĞİ

1, KAPSAR
Tüzük Madde 11*de, derneğin organları arasında yer alan Yerel Temsil
cilikler, çalışmalarını, bu yönetmelikte belirtilen kurallar uyanı, jî 
yüt. tür,

2, KURULUŞ "VE AMA.C» A  ı«a a • • a  a  a  a«S

Henüz şube kurulmayan il ve ilçelerde şube oluşturmak üzere çalışma
lar yapmak veya şube oluşturulması olanağı bulunmayan yerlerde, 
TÜTED’in çalışmalarını yürütmek üzere MYK’na bağlı olarak yerel 
temsilcilik kurulur.
Şube oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak için, geçici yerelL 
temsilcilik kurulur. Şube kurulmasına olanak bulunmayan yerlerde, 
yerel temsilcilik, Şubelerin yaptığı çalışmalara eş bir çalışma yap
mak üzere kurulur.
Yerel temsilcilik kurulduğunda valiliğe veya kaymakamlığa bilgi 
verilmez,

3 a  TEMSILCÖ'Îİr; ArnW AŞ.I
Yerel temsilci tiv-.ük madde 27/c gereğince^-TJ?E3?. MYK tarafından atanır 
Yerel temsilci, bulunduğu yere en yakın ş,,be ile işbirliği yapar,

4, GÖREVLERİ■  m  m • «• •  a

Yerel temsilci, bulunduğu il veya ilçede şube çalışmalarına eş bir 
çalışma yürü rür.
Bu çalışmalar içinde:
a) TÜTED MYK’nun verdiği görevleri yapar,
b) TÜTED Çalışma Programı ve MYK kararları çerçevesin içinde, üye 
giriş bildirimi alır, T/TED Yayınlarını dağıtır, ödenti ve bağış 
toplar. Ayraca bulunduğu bölgede MYK’nun düzenleyeceği toplantılar: 
organize eder.
Yerel temsilcinin işbirliği yaptığı şubeye vereceği üye giriş bil
dirimlerini, şube yönetim kurulu inceler ve üyelik başvurularını 
karara bağlar.
Yerel temsilcinin şubeye dönüşmesi halinde, yerel temsilcinin böl— 
gesinde bulunan üyeler yeni kurulan şubeye aktarılır,

5 . YETIÇİ VE SpjlUTîLULUIÇLARI
Yerel temsilci, xüTi!D MYK:na karşı sorumludur, Yerel temsilci, işbir
liği yaptığı şube adına ödenti ve bağış toplar.
Yerel temsilcilik harcamaları işbirliği yaptığı şubenin bütçesi i- 
çinde gözükür. Yere... teasilci yaptığı sarfları şube adına belgeler. 
Parasal işler hakkında şubeye derhal bilgi vermek zorundadır,
Yerel temsilci, bulundufi bölgede demokratik örgütler, meslek oda
ları vc sandıklı. iTıi îtrdürdüğü ortak çalışmalara katılabilir. Ancak 
bu çalışmalarda MYK nun onayı olmadan TÜTED’i bağlayacak kararlar ve 
e yİemiere ka 11 1amaz.

6, görev s r:. 3İ
^  • ■ -m -m . • a

Yerel temsilci, 1 yıllık süre için atanır Yerel temsilcinin görevi, 
herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın atanma tarihin
den banlayarak bir y ıİlık süre sonunda veya yerel temsilciliğin ye
rine şube açılmasına TÜTED MYK'nca karar verildiği tarihte kendili- 
ğinden sona jâr̂ r.
Yerel temsilci gerektiğinde, süresi dolmadan TÜTED MYK tarafından 
görevden alınabilir,

7, ŞEDİTLİ H. iKUî’ELıER
Bu yönetmelijsie yazılı olmayan hususlarda, TÜTED tüzüğü ve ilgili 
yönetr.elikleio.n hükümleri uygulanır» Bunlarda açık hüküm bulunmama s?, 
halinde TJTED Çalışma Programı ve MYK kararları doğrultusunda uygu 
ma yapılır.

5 . Y ,,jRJ'/İK TAR'Hİ
Bu yönetmelik 16,10.1978 tarihinde yürürlüğe girer.


