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sendika ilçe temsilciliği yönetim l<urulrı üyesi olup aynı anda işye| temsilcisi olan

kamu görevlisinin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalan ve Toplu Sözleşme kanununda

öngürülen ilçe temsilciliği için haftada dört saat, işyeri sendika temsilcileri için haftada dört

saat izni birlikte kullanıp kullanamayacağına ctair 6evlet Personel BaŞk,anlığının 04l04l20l7

tarih ve 5 5g2 |223 _ so.o ı _B. ı g97 sayılı yaztsl elite gÖndeıilmiştir,

Gereğini rica ederim.
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§ıyı ı 5592l?23-450.0l-E.l 997

lfunu ; sadihlıziııler

ıvfi.,ıl EĞfItM EAKAIr[LIĞnga

qg : eJ |2t|?İ2Oı6 taİihli ve 2EE920EZ_9I5.02_E.ı4Oı22ı3 sayılı yaa.

bJ22n3nol?tarihlive2EE92082-915.99-E.3&47w3sayılıyıeı,
Aynı ında şeudikı ilçe Emsilciliği yönetiın kunılu üyesi ve işycri ıc,ndıka tgü-silciŞi olan }arnu

*ikşvüşiırin ,l68t sayılı Kıırıu corgvlileri-Şçııılikılan ve Toplu Sözleşınc Kanunundı öngöriiücn ilÇc

tcmıilciliği içın hıftıda diiri saüt, işycı:i sendilra tçmsitciled ıçin nınaoaoat Şııt iaıi birtikte kullanıP

ıoıır**"vuirğ, konıışuııds effiiş t"i.p eden i!$ ıııa w _ek[ı uıoclenm§tiı,

46-t8 §ıyıl, Kgnunuİı-l8 inöi fiidd€sinhı diİrdiitcii ve bşinci filaılannda
nseııdike veya konfedefir§yotu ilk gı:nel kurulı kadaı sçvkye idaıe edocçk yöndim kıırıılu

üyeleri, genel turu]da yöoetim hırııluıın seçiİm[er ile setdiia şube yiinctim hınılu üYclcri *Çilditlcri

ısİ,ihtğr itibsı§n durumlmnı il gçç oluz Eii!, içinde kunımlarını yazılı olıııat: bitdidrht, söz koırısu

yöncticilcr sendikı tiıziiğüIıdE bçlirtiteıı hfüümlerc götc, tyncı yazılı tıleprc buluanıaıırı hglinde bu

gaıfgvl€ri eiirtsiııceıylrĞ u.r" ıynlııtat. Tdttpı*bu|ımnayanlar irc kıuıırnlırıııılnki göıwlğıiııe dfl'ern

a;ı* irt r; ,yrır*ı*_yt*t n ı,r*ı, tıyclctİhııftııda bfu gtln huımııanntgr. i:inli saYılırlar,

Sendikı şubeteıi'eıı ız 400 üyc ilc kuıul,.ır, Scndikı şub*i butunıııılıtı i| ve ilÇÇlorde il ve ilÇc

teınsilciliği hııurrbiıif. İıJerı tıy* sayıtı ı0o vş,fthı fızte olan seııdikan$ i( ttffiŞilÇisi İlt ilÇcdaki üYc

sıyıtı 50 ve dalıı fazl,a olan *.ndik*n,,, ilçe terısilcişi haftada ılöyt şaat izİnİ.i ııYılıt," hükmü ?3 fucü

maddi§indc isĞ,--- 
İşy*t ,*ırı.. ,***ıtcileri, işygrltdnde kııımı görwlilerinin ğvtrct wyı işcri ile ilgili sonnılmııı

dintemck,İlgili yerlere ilchilek ve İ*mu gtinııtileri ile işvcrcn ataşında itetişim sığlaıııık amıcıYlı

işytıınden seçitir. Işyed ıendikg tem$ilçiığri bn giırevlerini işytdnde, hıfiıdn dön sraı olmık iizrre

ifu* gctirirltr ve bu sü,1pdf izirıti sayılırlıı." lıiilıni ya alrna}iadır_

4688 ıayılı Xınunun lE iııcİmaddesiınitı hqİnci fıkrasın& şendika $rb,:sibulunınıYırı ilÇcbrde

ilç tıınsilciliğıİır,ııaİiı"ccği ve ilçe tı:msilcilıği kurtılınısı halindE ilçc motilcısi olarakgiirsvltııdirilcg

kamu gö,Dğvtİİinc haftadı 4-saat izin verileceğl lrtıtti- altıııa tlınınıştıt, Bucunlı birliklı ffievzııütt8

ı,cndikı şubeıi bulunın ilçeletde ilçe temsilci}.Iğinluı kunılmaçııa eagal olcb,ikffk h€chaflEi birbükilm

bulııımcrnıkbdJr_
Bu itibaıla stndika şubcsi bulurıan ilçııleıde itçc temsilcitiği kıııulmıslnl lnŞel_blr 

dunımıın

bulunınıdıüı, mcıkbu şekife itçe teııısilcisi c*ırşlı: görçn|çndirilen kamu gtirtvlisinin halidı dört ıaıt

izinkutlamısınıı miirnkih bı.ıtumııaıiı|l bunıılgdg *"allo llçğ ıfrff,ihitiğİ yiirıttimtıırulıı ilYtsiw iŞmi

saıdiki ttmtilcişi olan lcnrnu görevlisinin; şıdtç,r işyeri ..rİıa temsilciliği giıttvi rcdeniYle iŞYerinde

hıltanmıkiıarş hıfradedöd şrrt-,zlnn*tıruıı bııIıııduğu tıiitılıa edilrnehedjt.

Au şderim.
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