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Başkent EDAŞ’ta çalışan üyeler�m�z�n d�kkat�ne
Orta Karaden�z Tems�lc�l�k seç�mler� hakkında;

Zonguldak, Ereğl�, Bartın, Karabük ve Kastamonu'da yapılan toplantılarda, tems�lc�l�k 
seç�mler�ne da�r usül, tems�lc�n�n görevler� ve oluşturulacak mekan�zmanın �şlev�ne da�r 
tartışmalar yürütüldü. Bu toplantılarda her şeh�r ve bazı yerlerde �lçelerden MTH ve AOB 
tarafından b�rer k�ş� ve Çaycuma'dan Loj�st�k b�r�m�nden b�r arkadaşımız "Tems�lc�l�k 
Seç�mler�n� Örgütleme Kom�tes�"n� oluşturmak �ç�n görev aldı(Ayrı ve geç�c� b�r What-
sApp grubuyla b�raraya geld�ler.).

Her 50 k�ş� �ç�n 1 tems�lc�n�n seç�ld�ğ� ve her b�r�mden en az 1 tems�lc� olması gerekl�l�ğ� 
üzer�nde duruldu. Tems�lc� öncel�kle kend� b�r�m�n�n sorunlarını b�lecek, send�kaya �lete-
cek, çözümü �ç�n sorumlu davranacak ve farklı b�r�mler�n tems�lc�ler�yle b�rl�kte bulun-
dukları bölgen�n mecl�s�n� toplamak �ç�n görev alacaktır.

İl ve bölge mecl�sler� b�r�m tems�lc�ler�n�n üzer�nde şek�llenecekt�r. Her �lçen�n, �l�n ve 
bölgen�n kend� �ht�yaçları doğrultusunda gen�ş mecl�s�n� toplaması, gerek�yorsa send�ka-
nın yönet�c�ler�n� ya da örgütlenme uzmanlarını mecl�s toplantısına çağırması gerekmek-
ted�r. Mecl�s toplantılarına b�r�m tems�lc�ler�n�n katılması zorunlu ama aynı zamanda her-
kes�n de katılımına açıktır. Bu katılım zorunluluğu geçerl� mazeretler� kapsamaz.

Seç�len tems�lc�ler görevler�n� layıkıyla yer�ne get�remez, etk�l� olamaz ya da tems�lc�l�k-
le bağdaşmayacak b�r şek�lde devam ett�r�rse �şç� �rades� tecell� eder ve tems�lc�l�k göre-
v�nden ger� çağırılır.

Bölge ve b�r�mlerden seç�lecek tems�lc�ler �ç�n gerekl� sayıdan fazla aday çıkarsa sandık 
kurulması zorunludur. Ancak aday sayısıyla olması gereken tems�lc� sayısı aynı �se send�-
kaya başvurarak geçerl� b�r �t�raz yoksa adaylar doğal olarak tems�lc� seç�l�r.

Orta Karaden�z bölgem�zdek� Başkent EDAŞ örgütlenmes�n�n tems�lc�l�k sayıları aşağı-
dak� g�b�d�r;
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İç Anadolu Bölge Tems�lc�l�ğ�
Sağlık Mahalles�, Aksu Sokak No:11/4

Çankaya/Ankara

Zonguldak Merkez
MTH: 1 tems�lc�
AOB: 1 tems�lc�

Zonguldak Devrek
MTH: 1 tems�lc�
AOB: 1 tems�lc�

Zonguldak Çaycuma
MTH: 1 tems�lc�
AOB: 1 tems�lc�
Loj�st�k: 1 tems�lc�

Zonguldak Ereğl�
MTH: 1 tems�lc�
AOB: 1 tems�lc�

Bartın
MTH: 1 tems�lc�
AOB: 1 tems�lc�

Kastamonu
MTH: 2 tems�lc�
AOB: 2 tems�lc�

Karabük
Şeh�r tems�lc�s�: 1 tems�lc�
MTH: 1 tems�lc�
AOB: 1 tems�lc�
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Çalıştığım �şletme ve b�r�mde, �ş arkadaşlarımın sorunlarının çözüme kavuşması, �şç�le-
r�n haklarının gel�şt�r�lmes�, gerekl� sosyal ve kültürel faal�yetler�n organ�ze ed�lmes� 
�ç�n çalışmaya ve bu doğrultuda tems�lc� olmaya adayım. Görev�m� yer�ne get�remed�ğ�-
me da�r kanaat oluşursa, �şletme tems�lc�ler mecl�s�n�n uyarısıyla görev�m� b�r başka 
arkadaşıma tesl�m etmey� kabul ed�yorum.

Temsilcilik Adaylığı
Başvuru Formu

İsim: .........................................................
Soyisim: ...................................................
Telefon numarası: ..................................

Birim:      Bölge/İşletme
..........................

AOB
MTH

Lojistik

Ýmza



Birim komitesi

İşletme Temsilciler Meclisi

İşletmeler Genel Meclisi

Temsilcilik İşleyiş Modeli

Birim komitesi, ilgili birimde çalýþan her 50 iþçi 
için 1 kiþi olmak üzere o birimin ilgili iþlerini yü-

rütmek ve iþçileri temsil etmek üzere seçilir. 
Birim komitesi en temel organdýr.

Ýþletme Temsilciler Meclisi, birim komitelerinin 
yanyana gelmesiyle oluþur. Ýþletme Temsilciler 

Meclisi’nden 2 kiþi bir üst kurul olarak Ýþletmeler 
Genel Meclisi’ne seçilir. 2 kiþi ile de denetleme 

kurulu oluþturulur.

Sendikanýn örgütlü olduðu, örgütlenme faaliyeti 
yürüttüðü ya da iþçilerin hak almak için yanyana 
gelerek birleþtiði yerlerin bünyesindeki en genel 

iþçi meclisidir.

Komite ve meclisler aracýlýðýyla iþçiler, iþletmelerdeki ve birimlerdeki 
sorunlarý tespit eder, raporlar ve gerekli yasal ve fiili müdahaleleri ger-
çekleþtirir. Sendika yönetim kurulu ve eðitim&örgütlenme uzmanlarý 
meclislerin çalýþmalarýný kolaylaþtýrmak ve meclislerden çýkan kararlarý 
hayata geçirmek için çalýþýr.

Meclisler, sendikanýn en genel ilkeleriyle çeliþkili kararlar alamazlar.


