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……………………. MÜFTÜLÜĞÜNE
15 Mayıs 2021 tarihi itibariyle sendika üyesi olanların “ Yetkili Sendika Tespit Tutanağı” ile imza altına
alınarak başkanlığa gönderileceği malumlarınız olup sendika üyemiz bulunan veya bulunmayan birimlere sendikamızca
aşağıdaki hususların hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Sendika üye sayısı tespit tutanağının doldurulmasında hem önceki yıllardan da karşılaşılan, tecrübe edilen
durum olması nedeniyle sendika tespitlerinde bazı hataların yapıldığı sendikamıza ulaşan bilgiler arasındadır.
BU ÇERÇEVEDE;
114 NİSAN GİBİ (14 NİSAN DÂHİL) ESKİ SENDİKASINDAN İSTİFA EDENLER YENİ SENDİKASINA,
215 NİSAN VE SONRASI İSTİFA EDENLER (15 NİSAN DÂHİL); ESKİ SENDİKASINA KESİNTİ
YAPILMASI gerekmektedir.
Bazı müftülükler istifa formuna 1 ay önceki istifa tarihini varsayım olarak manuel girmekte ve bu şekilde
30 günlük süreyi doldurmuş gibi göstererek yeni sendikaya kayıt etmekteki bu hukuki bir durum olmayıp tekraren
mevzuat dışı bir durum olduğunu belirterek bu durumun mevzuat yönünden bir geçerli bulunmadığını, doğru olan
istifa tarihinin gerek Devlet Personel Başkanlığı Mütalaaları, gerekse 4688 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinde
belirtildiği gibi, istifanın geçerli olması için sendika istifa geçerliliğinde kabul edilen istifa formunun kurum kaydını
aldığı tarih oluğu, diğer bir ifadeyle EBYS-BELGENET evrak kayıt tarihi yani, yazışma evrakının sayısını aldığı
gün olan tarih olduğundan 30 günlük sürede bu duruma azami dikkat edilmesi önem arz etmektedir.
Şöyle ki;
a4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun “Üyeliğin sona ermesi” başlıklı
16.maddesinde “….. Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur.
Çekilenin bu süre (30 gün) içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim
tarihinde kazanılır…...” hükümleri çerçevesinde sendikalardan ilgili ayın ONDÖRT’üne kadar (14’ü dahil) ayrılma
dilekçelerini evrak kayıta vererek kayda girenlerin (Örnek 14 Nisan’a kadar istifa edenler 15 Mayıs tarihinde yeni
sendikasına) yeni sendikasına geçişleri bir sonraki ay, her ayın 15’i dahil ayrılanların (Örnek 15 Nisan sonrası istifa
edenler 15 Mayıs değil Haziran ayında yeni sendikasına) 30 sonra istifası geçerli olacağından kesintisi eski sendikasına
devam yapılır ve üyeliği eski sendikasına devam edeceği kanunen güvence altına alınmış olup sendikamız üyelikleri
işlenirken bu duruma azami dikkat edilmesi,
b15 Nisan tarihînden sonra istifa edip istifadan vazgeçen üyelerimiz varsa tekrar üye olmasına gerek
olmadığından aynı şekilde üyeliği devam ettiğinden sendikamız hanesine yazılması, Sendika tespit tutanağına
işlenmesi,
cDiğer taraftan halen çeşitli sebeplerle ücretsiz izinde, askerde …vb olan personelden sadece SENDİKA
ÜCRETSİZ izinde olan, başka bir ifade ile profesyonel sendikacı olanların Sendika TEVKİFAT LİSTESİNE
EKLENMESİ, ONUN HARİCİNDEKİ ÜCRETSİZ İZİNDE OLANLARIN MAAŞ ALMAYAN PERSONEL
OLMASI NEDENİYLE SAYIYA DAHİL EDİLMEMESİ,
3- HALEN SENDİKAMIZA KESİNTİ YAPILAN SENDİKA ÜYELERİMİZE İLİŞKİN;
Bahse konu tarih (15 Mayıs) sendika kesinti listesi ve İlçe Müftülüklerince İl Müftülüğüne gönderilecek olan
Yetkili Sendika Tespit Tutanağını bu bilgiler ışığından kontrol ederek düzenlenmesi mevzuat gereği önem arz etmekte
ve kanuni zorunluluk oluşturmaktadır.
Bu bağlamda varsa 15 Nisan ve sonrası sendikamızdan istifa edenlerin 15 Mayıs Sendika Tespit Tutanağına
eklenmesinde azami özen gösterilmesi hususlarında,
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.
Dağıtım
1-Tüm Müftülüklere
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