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Madde .112 (A) Tabbnda Tüzt k., ,

Bu Tüzük, 200 i Ýzinlerin Kullanýr 11i ve Uygulanacak Yöntem ile
Ýlgili Usul ve Esaslar (Degiþiklik) fOZUg11 olarak isimlendirilir ve
"Esas Tüzük" olarak anýlan ~ 00 i izinlerin Kullammý ve
Uygulanacak Yöntem ile týgili Usu i ve Esaslar TOZU~ ile birlikte
okunur.

2.

(1) Esas TüzUk, 2'nci maddesind e yer alan "Tam Profesyonel
Sendika Yöneticisi" tefsiri kald nlmak ve yerine aþa~daki yeni
"Tam Profesyonel Sendika Yör eticisi" tersiri konmak suretiyle
degiþtirilir:

Esas Tüzü~
2'inci
Maddesinin
De~þtirilmesi

" "Tam Profesyonel Sendika Yör eticisi" Yasa' da kendine verilen

anlamý taþýr."

(2) Esas Tüzük, 2'nci maddesind e yer alan "Yarý Profesyonel
Sendika Yöneticisi" tefsiri kald riýimak ve yerine aþa~daki yeni
"Yarý Profesyonel Sendika Yöl1 eýticisi" tefsiri konmak suretiyle
deAiþtirilir:

.."Yan Profesyonel Sendika Yön ~1:icisi" Yasa' da kendine verilen
anlamý taþýr."

Esas TüZU~ün

4'ÜDCÜ
Maddesinin
DeAiþtirilmesi

3. (1) Esas TüzUk, 4 'üncü maddesi nin (6)'ýncý fýkrasýnýn birinci
paragrafýndan hemen sonra aþ: ý~:ýdaki yeni paragraf eklenrnek
suretiyle degiþtirilir:

"Yukandaki (3)'Uncü fýkra ~ý1lan çerçevesinde biriken yýllýk
izinlerin silinmesi halinde, bu fýkra kurallan çerçevesinde 7 veya 8
saate tamamlanmýþ olan saatlik Ýz:nler de silinir. Yýllýk' :ýlerin
silinmesinin söz konusu olmamasý h iJinde bÝr güne tamamlanmamýþ
saatlik izinler bÝr sonraki takvim yýlýýýý aktarýlýr.

(2) Esas TOzOk, 4'ÜDCÜ maddesinir 1(8)'inCl fýkrasý kaldmlmak ve
yerine aþ~ýdaki yeni (8)' nci fýkra konmak suretiyle
degiþtirilir:

" (8) Kamu görevlileri yýllýk iz 111de iken ve bir yýl zarfýnda 42

günden fazla kullandýklan has alýk izinleri süresince izin
kazanmazlar. "

(3) Esas Tüzük, 4'üncü maddesinin (IO)'uncu fýkrasý kaldýnImak
ve yerine aþagýdaki yeni (ýO )'uncu fýkra konmak suretiyle
de~iþtirilir:
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" (10) Yýllýk izinler ile ma;ýeret izni, zorunlu saðlýk izni,

nilelik izni ve hastalýk izinleri ;!raýýýnda kalan, hafta sonu veya
mi tatil gnnleri, kamu görevlilerýýin yýllýk izninden düþülmez."

Esas T~, 4'Oncü maddesini.!:! (1 l)'inci fýkrasý kaldýrýlmak ye
Y.erine aþagýdaki yeni (ll :I'inc:i fýkra konmak suretiyle
deg;iþtirilir:

" (ll) Kamu Hizmeti K(fýnisyonu tarafýndan muvazzaf

tekaüdiyeli bir kadroya atanan kamu görevlileri, atanmadan önce
De'.,let Bütçesinden veya Deiýletc: baðlý döner sermayeli
kuýuluþlardan veya fonlardan v':ya Ýhtiyat Sandý~ýndan, Spor
Dairesine ba~lý Piyangolar Birim:ýnde yapýlan hizmetlerden, veya
ÖZÜrlüleri Koruma ve Rehabilite Yasasý altýnda maaþ çekilerek
yaptýklarý hizmetlere mukabil Ik:azýýndýklarý izin bakiyelerini,
atacýdýktan sonra bu madde kurallarý, çeýçevesinde kullanabilirler.

Ancak, bu durumda olanlar, Yýýsa'nm l06'ncý maddesÝlýin
(3)'Oncü fikrasýndaki kurallara bmýlmiksýzýn muvazzaf tekaüdiyeli
kadroya atanmadan önce kazandýklan izinleri ile kadroya atandýktan
sonra yýl :içinde biriktirdikleri izinlc:rÝ11IÝ, toplam 84 gUnü aþmamak
ko~uluyla biriktirebilirler ve bir sorým yýla aktarabilirler."

Esas Tüzü~~n
6'ncý
MaddesiniEL,

Degiþtirilmesi

4. Esf

yer

gür

5. EsB
"sa
kor

Esas Tüzügün
7'nci
MaddesinÝI11

De~þtirilmesi

Esas Tüzüg~ 6. Esý
9'uncu 9'\]
Maddesinin
De~iþtirilmesi " S

ç
N
1.

~ Tüzük, 6'ncý maddesinin (1)'iLýýci fýkrasýnýn sonuna aþagtdaki
ýI cumýe eklenrnek suretiyle de~:~tirilir:

"Do~m sonrasý izin, dO~U:l g~:rçek1eþti~ günü takÝp eden
l baþlar."

s Tüzük, 7'nci maddesinin (8:)'inci fýkrasýnda yer alan
!tlerde" sözü kaldýnlmak ve ~ I'ý~rine aþa~ýdaki yeni söz dizisi
mak suretiyle de~iþtirilir:

"saatler için"

Tüzük, 9'uncu maddesi kaldlJ:ýlnýak ve yerine aþ~daki yeni
ncu madde konmak suretiyle de ~.iþtirilir:

endikal 9.(1) Kamu görevlilýe:rinin ba~lý bulunduklarý en çok
alýþmalar üyeye sahip Ü ci sý~dikanm, Sendika Yönetim
edeni ile Kuruýu üyeleri,Ille veya Yönetim Kurulunun
:in uygun göre~ ~ti sendika üyelerine, sendikal

amaçlarda kull;anýlmak koþuluyla, yasal yýllýk
izinlerine ek olaý'ak, tercihe göre, yýlda 20
kiþiye ýo gün '~eya 15 kiþiye 14 gün ödenekli
ve aralarla da ] ,.ullýýnýlabilen 6 ay ödeneksiz izin
verilir. Altý a) süreli ödeneksiz izin hakkýndan
bir sendikadan ý~n 4(ok ýo kiþi yararlanýr.

~
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(2) Kamu görevlilerinin baðlý bulunduklarý ý:n çok üyeye sahip
iki sendikanýn her birinin yetkili or~Eýnl~nnca atanacak
veya saptanacak ikisi tam profesyon~l, ikisi yarý
profesyonel veya üçü tam profesyonel c lmak üzere üç veya
dört yöneticisine görevleri sÜresince ödý~:nekli izin verilir.

,ý Bu fýkra amaçlarý bakýmýndan' 'Taýn Profesyonel
'Sendika Yöneticisi", sendika yönetici:ii olduklarý sÜrece
tam ödenekli izin kullanan kamu ~:öre'{lilerini; "Yarý
Profesyonel Sendika Yöneticisi", :ýendika yöneticisi
olduklarý sÜre<:e, Personel Dairesi ile s ,endilkalarm birlikte
saptayaca~ program çerçevesinde bel iýrlertecek sürelerde
hem sendikal faaliyetler için tam öclenekli olarak
sendikada, hem de kadro görevi için ba~lý bulunduklan
kurumda görev ifa eden kamu görevlileý'ini ýmlatýr.

(3) Kamuda görevli yetkili sendikalar dýþmda ~~alan en az 100
üyesi bulunan sendikalarýn Yönetim Kuýrulu üyelerine veya
Yönetim Kuruýlunun uygun görecegi sendika üyelerine,
sendikal amaçlarda kullanýl.mak koþu luyla, yasal yýllýk
izýnlerine ek olarak, yýlda 4 kiþiye 20 gÜJý ödenekli izin
verilir.

(4) Sendika bu maddenin (1). fýkrasý kur!lllaIl çerçevesinde,
yýlda 20 kiþiye 10 gün veya 1 S kiþiye 1 ,4- g(in ödenekli izin
kullandýrýna seçeneklerinden hangisini .ýygtllayacagýný, her
yýlýn ilk ayý içerisinde Personel Dairesin i: bildirir.

(5) Bu maddenin (1). ve (3). fýkralan tahtýnda ödenekli izin
kullanýlmasýnda,. Sendika; imin hang i scndikal. faaHyet
veya faaliyetler için kullanýlaca~ýný da içeren bir yazý ile
kamu görevlisinin baglý bulunduAu kýruýýýa ve Personel
Dairesi'ne beþ iþ günü öI1lceden bildiý:melde mükelleftir.
Beþ iþ günü önceden yazýnýn kýýrum amirine
ulaþtýrýlmamasý halinde, kurum ami ý:i böyle bir izni
vermeme yetkisine sahiptir.

(6) Yukarýda belirtilen izin süreleri, ilgili kaýnu görevlisinin
hizmetinden Vt: kýdeminden sayýlýr, ayn::a b!rem içi artýþ ve
tahsisat menfMtleri açýsýndan da dik I(ate alýnýr. Ancak,
yukarýdaki (1 ).. fýkra kurallarý çerçeves i~t1de ödeneksiz izin
kullananlar ile (2). fýkra kurallarý çelçevesinde tam
profesyonel ve yarý profesyonelol, trak sendikal iZÝIý
kullananlar ga~ýbubet imi kazanmazlar.

(7) Yukarýdaki (2)'nci fýkra amaçlarý bakmtmd;m hem sendikal
faaliyetler için sendikada, hem de kadro ~,örevi için baðlý
bulunduklarý kururnda görev ira edece}: olan sendika
yöneticilerinin, baðlý bulunduklarý kýlýrumda göre~
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yapac8k1arý süre, her iý~fasýnda iki aydan az olmamak
üzere, bir yýl içerisinde 1 oplam sekiz aydan az olamaz.

(8) Sendika her genel kuru] dan sonra, Yönetim Kurulu üyeleri
arasýndan, bu mad( enin (2)'nci fýkrasý kurallarý
çerçevesinde tam profc syonel olmak üzere ödenekli izin

.~ kullanacak kamu ý ;~irevlilerinin isimlerini, seçim
;tamamlandýktan sonra beþ iþ günü içerisinde, çalýþma
iþlerinden sorumlu BaJ :fLDlýga, Personel Dairesine, kamu
görevlisinin ba~lý bu lýmdugu kuruma ve Sendikalar
Mukayyitli~e bildirir.

(9) Sendika, (2)'nci fýkra };:urallarý ve Personel Dairesi ile
birlikte yazýlý olarak Si ýýýtanan program çerçevesinde yarý
profesyonelolmak ü :<:re tam ödenekli izinli olarak
sendikada görevlendire :c:g;i kamu görevlilerinin, isimlerini
ve hangi tarihler ~lfaSýnda sendikal -faaliyetlerde
bulunacaklanný, her s :i:erinde bir yazý ile on iþ günü
önceden çalýþma iþle! inden sonýmlu Bakanlýga, kamu
görevlilerinin baglý b u.Jundugu kunýma ve Sendikalar
Mukayyitli~ine bildirir.

On iþ günü önceden .:amu görevlisinin baðlý bulundugu
kunýma bilgi verilmemc si halinde, kunýmun amiri böyle bir

izni vermeme yetkisine ~ýý.hiptir.

(10) Bu madde kuralla: 1 çerçevesinde, bir kamu
görevlisinýn yurt dýþmda sendikal faaliyetlerde
bulunabilmesi için, se 1dikanin Personel Dairesine yazýlý

.~o:::.. olarak müracaat edip OI:8Y alma$ý koþuldur. o o." o. -

(ll) Bu madde kurallarý Çefl :evesinde belirtilen koþullarýn yerine
getirilmemesi halinde tý.ilçbir kamu görevlisi sendikal izin
kullanamaz. Kullanma ~J. halinde bu süre yýllýk izninden
düþülür. Yýllýk izni blJ ýýýnmamasý halinde kullanýlan süre,
maaþ veya ücretindeýý kesilir. Bu þartlarda ödeneksiz
sendikal izinde geçen 5 (ice ile maaþ veya ücretinden kesilen
süre kamu görevlisi i1Jin hizmetinden ve kýdeminden
sayýlmaz. Aynca bu ýýüre barem içi artýþ menfaatleri
açýsýndan da dikkate al nma:z.

(12) Bu madde amaçlaiý batýýýnmdan "yýl", takvim yýlýný anlatýr."

Yürürlüge 7. Bu Tüzük, Resmi Gazetede yayýmlandý~ tarihten baþlayarak

Giriþ yürürlüge girer.

~


