
                                                       OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI 

4 MAYIS 2013 
                                                                                

Sendika Tüzüğümüzü Sendikamızın Gücünü Artıracak Şekilde Güncelliyoruz 

Değerli Üyelerimiz, 

Sendika Yönetim Kurulunun öğretmene vermiş olduğu söz, Yönetim ve Temsilciler Kurulu 

kararları doğrultusunda 27 Nisan 2013 (esas 4 Mayıs 2013) tarihinde gerçekleştirilecek 45. Olağanüstü 

Genel Kurul toplantısında aşağıdaki tüzük değişikliklerinin yapılması kararlaştırılmıştır. Sendikamızın 

örgütlülüğünü, dayanışmasını ve gücünü ileriye taşımak amacıyla önerilen 2 maddelik tüzük 

değişikliğinin üyelerimiz tarafından desteklenmesi kurumsal yapımız ve sendikal geleceğimiz açısından 

önemlidir.  

Saygılarımla, 

Tahir GÖKÇEBEL 

                                                                                                                 Başkan 

Yönetim Kurulu (a.) 

 

                     KATIL, GÜNCELLE VE GÜÇLÜ KAL  

 

 

Başkanın üst üste 

görev süresinin 2 

dönemde 

sınırlandırılması 

13. maddenin “b” fıkrasının esası 

Yönetim Kurulu seçildikten sonra, 10 gün 

içerisinde toplanır ve hazır bulunan en yaşlı 

üyesinin başkanlığında, en genç iki üyesinin de 

sekreterliğinde: Başkan, Genel Sekreter, Mali 

Sekreter, Örgütlenme Sekreteri, Eğitim Sekreteri; 

olmak üzere 5 Yürütme Kurulu üyesini gizli oy 

açık sayımla teker teker seçer 

13. maddenin “b” fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilir. 

Yönetim Kurulu seçildikten sonra, 10 gün 

içerisinde toplanır ve hazır bulunan en yaşlı 

üyesinin başkanlığında, en genç iki üyesinin de 

sekreterliğinde üst üste 2 dönem (6 yıl), başkanlık 

yapıp ve başkanlığın sona ermesinden sonra 3 yıl 

geçmeyen bir üyeyi seçmemek üzere (başkanın 

olağan üstü genel kurul sonucunda ve/veya istifa 

etmesi ve/veya herhangi bir şekilde görevi 

bırakması halinde de görevden ayrılan kişi bu 

madde amaçları bakımından 2 dönemlik süre 

başkanlık yapmış sayılır) Başkan, Genel Sekreter, 

Mali Sekreter, Örgütlenme Sekreteri, Eğitim 

Sekreteri; olmak üzere 5 Yürütme Kurulu üyesini 

gizli oy açık sayımla teker teker seçer.  

 

 

Yönetim 

Kurulunun 

bütünlüğünün 

korunması ve ilgili 

maddenin eski 

haline 

döndürülmesi 

20. maddenin “b” fıkrasının “8”inci bendinin 

esası 

8. En fazla oy temin eden 21 aday Yönetim 

Kurulu üyesi, 3 aday Denetleme Kurulu üyesi, 5 

aday Disiplin Kurulu üyesi ve en fazla oy alan bir 

veya iki liyakatli müfettiş de Sendikanın 

Müfettişleri olarak ilan edilecektir. Ancak, 

seçilen yönetim kurulu üyelerinin, her ilçede 

görev yapan en az 2, en fazla 9 üye olacak 

şekilde yer alması esastır. Seçimden sonra, bir 

yönetim kurulu üyesinin başka bir ilçedeki 

okulda görev alması ve bulunduğu ilçede 2’den 

az sayıda yönetim kurulu üyesi kalması 

durumunda ilgili kişinin yönetim kurulu üyeliği 

sona erer ve yerine o ilçeden en fazla oy alan 

sıradaki aday yönetim kuruluna getirilir. Oylar 

eşit geldiği takdirde kura çekilmek sureti ile karar 

verilecektir. 

20. maddenin “b” fıkrasının “8”inci bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilir. 

8. En fazla oy temin eden 21 aday Yönetim Kurulu 

üyesi, 3 aday Denetleme Kurulu üyesi,    5 aday 

Disiplin Kurulu üyesi ve en fazla oy alan bir veya 

iki liyakatli müfettiş de Sendikanın Müfettişleri 

olarak ilan edilecektir. Oylar eşit geldiği takdirde 

kura çekilmek sureti ile karar verilecektir. 

 


