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KKAAMMUU  ÇÇAALLIIŞŞAANNLLAARRII  HHAAKK  SSEENNDDİİKKAALLAARRII  

KKOONNFFEEDDEERRAASSYYOONNUU  TTÜÜZZÜÜĞĞÜÜ  
  

BBİİRRİİNNCCİİ  BBÖÖLLÜÜMM  

GGEENNEELL  EESSAASSLLAARR  

  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  AAddıı,,  MMeerrkkeezzii,,  AAddrreessii  

MMaaddddee  11  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  aaddıı  KKaammuu  ÇÇaallıışşaannllaarrıı  HHaakk  SSeennddiikkaallaarrıı  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu’’dduurr..  KKııssaa  aaddıı  iissee  HHAAKKSSEENN’’  ddiirr..    

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  MMeerrkkeezzii  AAnnkkaarraa’’ddıırr..    

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  AAddrreessii::  GGMMKK  BBuullvvaarrıı  NNoo::4400//22  MMaalltteeppee//AAnnkkaarraa’’ddıırr..    

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  MMeerrkkeezziinniinn  AAnnkkaarraa  iillii  iiççiinnddee  bbaaşşkkaa  bbiirr  aaddrreessee  nnaakklliinnee  yyöönneettiimm  kkuurruulluu,,  bbaaşşkkaa  bbiirr  iillee  

nnaakklliinnee  iissee  ggeenneell  kkuurruull  yyeettkkiilliiddiirr..  

  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  FFaaaalliiyyeett  AAllaannıı  

MMaaddddee  22  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  ffaaaalliiyyeett  aallaannıı,,  44668888  ssaayyııllıı  KKaammuu  GGöörreevvlliilleerrii  SSeennddiikkaallaarrıı  KKaannuunnuunn  55  iinnccii  mmaaddddeessiinnddee  

ssaayyııllaann  hhiizzmmeett  kkoollllaarrıınnddaa  kkuurruullaann  kkaammuu  ggöörreevvlliilleerrii  sseennddiikkaallaarrıınnıınn  ffaaaalliiyyeett  aallaannıınnıı  kkaappssaarr..  

  

TTaannıımmllaarr    

MMaaddddee  33  

BBuu  ttüüzzüükkttee  ggeeççeenn;;  

aa))  ÜÜyyee  SSeennddiikkaa::  HHAAKKSSEENN’’  ee  üüyyee  kkaammuu  ggöörreevvlliilleerrii  sseennddiikkaallaarrıınnıı,,  

bb))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn::  KKııssaa  aaddıı  HHAAKKSSEENN  oollaann  KKaammuu  ÇÇaallıışşaannllaarrıı  HHaakk  SSeennddiikkaallaarrıı  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunnuu,,  

dd))  YYöönneettiimm  KKuurruulluu::  HHAAKKSSEENN  YYöönneettiimm  KKuurruulluunnuu,,  

ee))  KKaammuu  GGöörreevvlliissii::  KKaammuu  kkuurruumm  vvee  kkuurruulluuşşllaarrıınnıınn  iişşççii  ssttaattüüssüü  ddıışşıınnddaakkii  bbiirr  kkaaddrroo  vveeyyaa  ssöözzlleeşşmmeellii  

ppeerrssoonneell  ppoozziissyyoonnuunnddaa  ççaallıışşaann,,  kkaammuu  ggöörreevvlliilleerriinnii,,  KKaammuu  İİşşvveerreennii::  KKaammuu  ggöörreevvlliilleerriinniinn  ççaallıışşttıığğıı  

ttüüzzeell  kkiişşiilliiğğii  oollaann  yyaa  ddaa  oollmmaayyaann  kkaammuu  kkuurruumm  vveeyyaa  kkuurruulluuşşllaarrıınnıı,,  
f) Kamu İşveren Vekili: Kamu kurum ve kuruluşlarında temsile yetkili olanları, 

gg))  İİşşyyeerrii::  KKaammuu  hhiizzmmeettlleerriinniinn  yyüürrüüttüüllddüüğğüü  yyeerrlleerrii,,  

hh))  KKuurruumm::  KKuurruulluuşş  kkaannuunnllaarrıı  vvee  kkuurruulluuşşllaarrıınnaa  iilliişşkkiinn  mmeevvzzuuaattllaarrıınnddaa  ggöörreevv,,  yyeettkkii  vvee  ssoorruummlluulluukkllaarrıı  

bbeelliirrlleenneenn,,  hhiizzmmeettiinn  nniitteelliiğğii  vvee  yyüürrüüttüüllmmeessii  bbaakkıımmıınnddaann  iiddaarrii  bbüüttüünnllüüğğee  ssaahhiipp  iişşyyeerrlleerriinnddeenn  oolluuşşaann  

kkuurruulluuşşllaarrıı,,  

ii))  KKaannuunn::  44668888  ssaayyııllıı  KKaammuu  GGöörreevvlliilleerrii  SSeennddiikkaallaarrıı  vvee  TToopplluu  SSöözzlleeşşmmee  KKaannuunnuu’’nnuu,,  

jj))  TToopplluu  ssöözzlleeşşmmee;;  kkaammuu  ggöörreevvlliilleerriinniinn  mmaallii  vvee  ssoossyyaall  hhaakkllaarrıınnıı  ddüüzzeennlleeyyeenn  mmeevvccuutt  mmeevvzzuuaatt  

hhüükküümmlleerrii  ddiikkkkaattee  aallıınnaarraakk  kkaammuu  ggöörreevvlliilleerriinnee  uuyygguullaannaaccaakk  kkaattssaayyıı  vvee  ggöösstteerrggeelleerr,,  aayyllııkk  vvee  

üüccrreettlleerr,,  hheerr  ttüürrllüü  zzaamm  vvee  ttaazzmmiinnaattllaarr,,  eekk  ööddeemmee,,  ttoopplluu  ssöözzlleeşşmmee  iikkrraammiiyyeessii,,  ffaazzllaa  ççaallıışşmmaa  üüccrreettii,,  

hhaarrccıırraahh,,  iikkrraammiiyyee,,  ddooğğuumm,,  ööllüümm  vvee  aaiillee  yyaarrddıımmıı  ööddeenneekklleerrii,,  cceennaazzee  ggiiddeerrlleerrii,,  yyiiyyeecceekk  vvee  ggiiyyeecceekk  

yyaarrddıımmllaarrıı  vvee  ddiiğğeerr  mmaallii  vvee  ssoossyyaall  hhaakkllaarraa  iilliişşkkiinn  oollaarraakk  KKaammuu  İİşşvveerreenn  HHeeyyeettii  iillee  yyaappııllaann  ggöörrüüşşmmeeyyii,,  

kk))  UUzzllaaşşttıırrmmaa  KKuurruulluu::  TToopplluu  ggöörrüüşşmmeelleerr  ssıırraassıınnddaa  ççııkkaabbiilleecceekk  uuyyuuşşmmaazzllııkkllaarrıınn  ççöözzüümmüü  iiççiinn  

oolluuşşttuurruullaann  kkuurruulluu,,  

ll))  MMuuttaabbaakkaatt  MMeettnnii::  TToopplluu  ggöörrüüşşmmee  ssoonnuunnddaa  vvaarrııllaann  aannllaaşşmmaayyıı  ggöösstteerreenn  bbeellggeeyyii,,  

mm))  YYüükksseekk  HHaakkeemm  KKuurruulluu  BBaaşşkkaannıı::  22882222  ssaayyııllıı  TToopplluu  İİşş  SSöözzlleeşşmmeessii,,  GGrreevv  vvee  LLookkaavvtt  KKaannuunnuunnuunn  5533  

üünnccüü  mmaaddddeessiinnee  ggöörree  tteeşşeekkkküüll  eettmmiişş  bbuulluunnaann  KKuurruulluunn  BBaaşşkkaannıınnıı,,  

İİffaaddee  eeddeerr..  
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KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  AAmmaaccıı  vvee  FFaaaalliiyyeettlleerrii  

MMaaddddee  44  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  aammaaccıı::  KKaammuu  ggöörreevvlliilleerriinniinn  oorrttaakk  eekkoonnoommiikk,,  ssoossyyaall  vvee  mmeesslleekkii  hhaakk  vvee  ççııkkaarrllaarrıınnıı  

kkoorruummaakk  vvee  ggeelliişşttiirrmmeekk,,  üüyyee  sseennddiikkaallaarr  aarraassıınnddaa  kkaarrşşııllııkkllıı  ddaayyaannıışşmmaa  vvee  yyaarrddıımmllaaşşmmaayyıı  ssaağğllaammaakk,,  

ççaallıışşmmaa  vvee  ttoopplluummssaall  bbaarrıışşıınn  ssaağğllaannmmaassıı  vvee  ddeevvaamm  eettttiirriillmmeessii  iiççiinn  ççaabbaa  ggöösstteerrmmeekk  vvee  mmüüccaaddeellee  

eettmmeekk,,  iinnssaann  hhaakkllaarrıınnaa  ddaayyaallıı,,  ddeemmookkrraattiikk,,  ççaağğddaaşş  vvee  eevvrreennsseell  sseennddiikkaaccııllııkk  iillkkeelleerrii  ççeerrççeevveessiinnddee  

ççaallıışşmmaa  bbaarrıışşıınnıınn  vvee  ssoossyyaall  aaddaalleettiinn  ssaağğllaannmmaassıınnıı  aammaaççllaarr..  

  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  bbuu  aammaaccıı  ggeerrççeekklleeşşttiirrmmeekk  iiççiinn;;  

  

11..  ÇÇaallıışşmmaa  iilliişşkkiilleerriinnddee  kkaammuu  ggöörreevvlliilleerriinnii  vvee  sseennddiikkaallaarrıınnıı  yyuurrtt  iiççiinnddee  vvee  yyuurrtt  ddıışşıınnddaa  tteemmssiill  eettmmeekk,,  

22..  KKaammuu  ggöörreevvlliilleerriinniinn  ggüüççllüü  bbiirr  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  eettrraaffıınnddaa  ttooppllaannaabbiillmmeessii  aaççııssıınnddaann  kkaammuu  ggöörreevvlliilleerrii  

sseennddiikkaallaarrıınnıınn  tteeşşkkiillaattllaannmmaallaarrıınnaa  yyaarrddıımmccıı  oollmmaakk,,  

33..  KKaammuu  ggöörreevvlliilleerriinniinn;;  yyaappttııkkllaarrıı  iişşee  uuyygguunn,,  iinnssaann  oonnuurruunnaa  yyaarraaşşıırr  hhaayyaatt  ssüürrmmeelleerriinnee  vvee  aaiillee  

ssoorruummlluulluukkllaarrıınnıı  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeelleerriinnee  iimmkkâânn  vveerreecceekk  şşeekkiillddee  eeşşiitt  ddeeğğeerrddee  iişşee  eeşşiitt  üüccrreett  

aallmmaallaarrıınnıı  ssaağğllaammaakk,,  

44..  DDiill,,  ddiinn,,  ıırrkk,,  mmeezzhheepp,,  rreennkk,,  cciinnssiiyyeett,,  ssiiyyaassii  ddüüşşüünnccee,,  ffeellsseeffii  iinnaannçç  ffaarrkkıı  ggöözzeettmmeekkssiizziinn  yyaassaall  

hhaakkllaarrıınnıınn  vvee  ggöörreevvlleerriinniinn  bbiilliinncciinnddee  oollaann  vvee  öözzggüürr  bbiirreeyylleerrddeenn  oolluuşşaann  üüyyee  ttoopplluulluuğğuu  mmeeyyddaannaa  

ggeettiirrmmeekk  iiççiinn  ççaallıışşmmaakk,,  

55..  HHiizzmmeett  kkoollllaarrıınnddaa  yyeettkkiillii  oollaann  üüyyee  sseennddiikkaallaarrllaa  bbiirrlliikkttee  iiddaarree  iillee  yyaappııllaaccaakk  ttoopplluu  ggöörrüüşşmmeelleerree  

kkaattııllmmaakk,,  kkoooorrddiinnaassyyoonnuu  ssaağğllaammaakk,,  yyeettkkiillii  sseennddiikkaallaarraa  yyaarrddıımmccıı  vvee  ddeesstteekk  oollmmaakk,,  

66..  KKaammuu  iişşvveerreenn  kkuurruulluu  iillee  yyaappııllaaccaakk  ttoopplluu  ggöörrüüşşmmeelleerree  ttaarraaff  oollmmaakk,,  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  kkaammuu  iişşvveerreenn  

kkuurruulluu  iillee  yyaappaaccaakkllaarrıı  ttoopplluu  ggöörrüüşşmmeelleerrddee  uuyyaaccaakkllaarrıı  ggeenneell  iillkkeelleerrii  bbeelliirrlleemmeekk,,  ggeerreekkttiiğğiinnddee  ttoopplluu  

ggöörrüüşşmmeelleerrddee  uuyyuuşşmmaazzllııkk  ççııkkaarrmmaakk  vveeyyaa  UUzzllaaşşttıırrmmaa  KKuurruulluunnaa  bbaaşşvvuurrmmaakk,,  

77..  EEkkoonnoommiikk  vvee  SSoossyyaall  KKoonnsseeyyddee  kkaammuu  ggöörreevvlliilleerrii  iillee  üüllkkee  ssoorruunnllaarrıı  hhaakkkkıınnddaa  ggöörrüüşş  bbiillddiirrmmeekk,,  

kkaammuuooyyuu  oolluuşşttuurrmmaakk,,  

88..  ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  kkaammuu  kkuurruumm  vvee  kkuurruulluuşşllaarrıı  iillee  ddiiğğeerr  ssiivviill  ttoopplluumm  kkuurruulluuşşllaarrııyyllaa  iilliişşkkiilleerriinnddee  

iihhttiiyyaaçç  dduuyyuullaann  bbiillggii  vvee  ddeesstteeğğii  ssaağğllaammaakk,,  

99..  ÇÇaallıışşmmaa  mmeevvzzuuaattıı  iillee  eekkoonnoommiikk,,  ssoossyyaall,,  kküüllttüürreell  vvee  mmeesslleekkii  kkoonnuullaarrddaa  aarraaşşttıırrmmaallaarr  yyaappmmaakk  vveeyyaa  

yyaappttıırrmmaakk,,  kkuurrss,,  ppaanneell,,  sseemmiinneerr  vvee  bbeennzzeerrii  eettkkiinnlliikklleerr  ddüüzzeennlleemmeekk,,  

1100..  KKaammuu  ggöörreevvlliilleerriinniinn  iiddaarree  iillee  ddooğğaabbiilleecceekk  iihhttiillaaffllaarrıınnddaa,,  oorrttaakk  hhaakk  vvee  mmeennffaaaattlleerriinniinn  iizzlleennmmeessiinnddee  

vveeyyaa  hhuukkuukkii  yyaarrddıımm  ggeerreekklliilliiğğiinniinn  oorrttaayyaa  ççııkkmmaassıı  dduurruummuunnddaa,,  hheerr  ddüüzzeeyyddee  vvee  ddeerreecceeddeekkii  

yyöönneettiimm  vvee  yyaarrggıı  oorrggaannllaarrıı  öönnüünnddee  tteemmssiill  eettmmeekk  vveeyyaa  eettttiirrmmeekk,,  ddaavvaa  aaççmmaakk  vvee  bbuu  nneeddeennllee  

aaççııllaann  ddaavvaallaarraa  ttaarraaff  oollmmaakk,,  

1111..  AAmmaaccıınnaa  uuyygguunn  uulluussllaarraarraassıı  kkuurruulluuşşllaarraa  üüyyee  oollmmaakk,,  üüyyeelliikktteenn  aayyrrııllmmaakk,,  uulluussllaarraarraassıı  kkuurruulluuşşllaarraa  

ddeelleeggee,,  tteemmssiillccii  vveeyyaa  ggöözzlleemmccii  ggöönnddeerrmmeekk,,  uulluussllaarraarraassıı  kkuurruulluuşşllaarrıınn  tteemmssiillcciilleerriinnii  TTüürrkkiiyyee’’yyee  

ddaavveett  eettmmeekk,,  

1122..  KKaannuunn  vvee  uulluussllaarraarraassıı  aannttllaaşşmmaa  hhüükküümmlleerriinnee  ggöörree  ttooppllaannaann  kkuurruullllaarraa  tteemmssiillccii  sseeççmmeekk  vvee  

ggöönnddeerrmmeekk,,  

1133..  ÇÇaallıışşmmaa  iilliişşkkiilleerriinnddeenn  ddooğğaann  kkoonnuullaarrddaa  vvee  mmeevvzzuuaattıınn  vveerrddiiğğii  ggöörreevvlleerr  ççeerrççeevveessiinnddee  kkaammuu  kkuurruumm  

vvee  kkuurruulluuşşllaarrıınnddaa  kkaammuu  ççaallıışşaannllaarrıınnıı  tteemmssiill  eettmmeekk  vvee  ggeerreekkttiiğğiinnddee  ggöözzlleemmccii  ggöönnddeerrmmeekk,,  

1144..  ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarr  aarraassıınnddaa  ççııkkaann  uuyyuuşşmmaazzllııkkllaarrıı  ççöözzmmeeyyee  ççaallıışşmmaakk,,  

1155..  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  aaddıınnaa  ggaazzeettee,,  ddeerrggii,,  kkiittaapp  vvee  bbeennzzeerrii  yyaayyıımm  ffaaaalliiyyeettlleerrii  iillee  iinneerrnneett  vvee  ddiiğğeerr  

iilleettiişşiimm  aarraaççllaarrıınnıı  vvee  bbaassıımm  tteessiisslleerriinnii  kkuurrmmaakk,,  

1166..  ÜÜyyee  kkaammuu  ggöörreevvlliilleerriinniinn  yyaarraarrllaannmmaallaarrıı  iiççiinn  mmiissaaffiirrhhaannee,,  ddiinnlleennmmee  eevvii,,  kkaammppllaarr,,  eeğğiittiimm,,  ssaağğllııkk,,  

ssppoorr  vvee  ssoossyyaall  tteessiisslleerrii  kkuurrmmaakk,,  

1177..  AAmmaaççllaarrıı  ddooğğrruullttuussuunnddaa  mmeennkkuull  vvee  ggaayyrriimmeennkkuulllleerrii  ssaattıınn  aallmmaakk,,  ssaattmmaakk,,  kkiirraallaammaakk  vveeyyaa  kkiirraayyaa  

vveerrmmeekk,,  rreehhiinn  vvee  iippootteekk  kkaabbuull  vvee  tteessiiss  eettmmeekk,,  ggeerreeğğiinnddee  hheerr  ttüürrllüü  hhuukkuukkii  ttaassaarrrruuffttaa  bbuulluunnmmaakk,,  

1199..  ÇÇaallıışşmmaa  hhaayyaattıı  iillee  iillggiillii  mmeevvzzuuaattıınn  ççaağğddaaşş  vvee  eevvrreennsseell  ssttaannddaarrttllaarraa  uuyygguunn  hhaallee  ggeettiirriillmmeessiinnee  

ççaallıışşmmaakk,,  
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2200..  YYookkssuulllluukk  vvee  yyoollssuuzzlluukkllaa  mmüüccaaddeellee  eettmmeekk  vvee  bbuu  yyöönnddee  ttoopplluummssaall  dduuyyaarrllııllııkk  yyaarraattııllmmaassıınnaa  

ççaallıışşmmaakk,,  

2211..  EEnnggeellllii  yyuurrttttaaşşllaarrıınn,,  eennggeellssiizz  bbiirr  şşeekkiillddee  kkaammuu  kkuurruummllaarrıınnddaa  ççaallıışşmmaallaarrıınnıı  vvee  kkaammuu  hhiizzmmeettlleerriinnee  

uullaaşşmmaassıınnıı  ssaağğllaammaakk,,  

2222..  BBaaşşttaa  kkaammuu  ggöörreevvlliilleerrii  oollmmaakk  üüzzeerree  ttüümm  ççaallıışşaannllaarraa  eevvrreennsseell  ççaallıışşmmaa  ssttaannddaarrttllaarrıınnaa  uuyygguunn  ttoopplluu  

ppaazzaarrllııkk  vvee  ggrreevv  hhaakkkkıı  ttaannıınnmmaassıı  iiççiinn  mmüüccaaddeellee  eettmmeekk,,  

2233..  KKaattııllıımmccıı  ddeemmookkrraassiinniinn  yyeerrlleeşşmmeessii  vvee  ggeelliişşttiirriillmmeessii  iiççiinn  kkaammuu  ggöörreevvlliilleerriinnee  ssiiyyaasseett  hhaakkkkıı  

ttaannıınnmmaassıı,,  yyöönneettiimmee  kkaattııllmmaa  vvee  ddaannıışşmmaa  mmeekkaanniizzmmaallaarrıınnıınn  oolluuşşttuurruullmmaassıı  iiççiinn  ççaallıışşmmaallaarr  

yyaappmmaakk,,  

2244..  İİnnssaann  hhaakkllaarrıınnaa  ddaayyaallıı  bbiirr  sseennddiikkaall  aannllaayyıışşıınn  ggeelliişşmmeessii  vvee  ççaallıışşmmaa  hhaayyaattıınnıınn  uulluussllaarraarraassıı  nnoorrmmllaarraa  

uuyygguunn  hhaallee  ggeettiirriillmmeessiinnii  ssaağğllaammaakk  iiççiinn;;  uussuullüünnee  uuyygguunn  oollaarraakk  oonnaayyllaannmmıışş  vvee  yyüürrüürrllüüğğee  kkoonnuullmmuuşş  

iinnssaann  hhaakkllaarrıı  bbeellggeelleerriinnddee  vvee  ssöözzlleeşşmmeelleerrddee  yyeerr  aallaann  ççaallıışşmmaa  yyaaşşaammıınnaa  vvee  sseennddiikkaall  hhaakkllaarraa  ddaaiirr  

ddüüzzeennlleemmeelleerriinn  hhaayyaattaa  ggeeççiirriillmmeessiinnii  ssaağğllaammaakk,,  

2255..  BBaaşşttaa  ççaallıışşmmaa  hhaayyaattıı  oollmmaakk  üüzzeerree,,  hheerr  aallaannddaa  iinnssaann  hhaakkllaarrıı  iihhllaalllleerriinnee  kkaarrşşıı  dduuyyaarrllıı  bbiirr  ttoopplluumm  

yyaarraattııllmmaassıı  iiççiinn  ggiirriişşiimmlleerrddee  bbuulluunnmmaakk,,  

2266..  ÇÇeevvrree  bbiilliinncciinniinn  yyeerrlleeşşmmeessii,,  ttaarriihhii  vvee  kküüllttüürreell  mmiirraassıınn  kkoorruunnmmaassıı,,  ssüürrddüürrüülleebbiilliirr  kkaallkkıınnmmaannıınn  

ssaağğllaannmmaassıı,,  kkıırrssaall  ggeelliişşmmeenniinn  vvee  ssaağğllııkkllıı  kkeennttlleeşşmmeenniinn  oolluuşşmmaassıı  iiççiinn  ççaallıışşmmaallaarr  yyaappmmaakk,,  

2277..  2211..  YYüüzzyyııllıınn  tteemmeell  oollgguussuu  oollaann  bbiillggii  ttoopplluummuunnaa  uullaaşşııllmmaassıı  nnookkttaassıınnddaa  üüyyeelleerriinniinn  tteekknnoolloojjiikk  vvee  

bbiilliimmsseell  ggeelliişşmmeelleerrii  iizzlleeyyeebbiillmmeessiinnii  ssaağğllaammaayyaa  yyöönneelliikk  ççaallıışşmmaallaarr  yyaappmmaakk,,  

2288..  KKaammuu  ggöörreevvlliilleerriinniinn  ttüükkeettiiccii  hhaakkllaarrıınnddaann  ttaamm  oollaarraakk  yyaarraarrllaannmmaassıı  iiççiinn  ttüükkeettiiccii  hhaakkllaarrıı  kkoonnuussuunnddaa  

bbiilliinnççlleennddiirriillmmeessii  iiççiinn  eeğğiittiimm  ççaallıışşaannllaarrıı  yyaappmmaakk  vvee  ggeerreekkllii  tteeddbbiirrlleerrii  aallmmaakk..  

YYuukkaarrııddaakkii  hhuussuussllaarrıı  ggeerrççeekklleeşşttiirrmmeekk  aammaaccııyyllaa  sseennddiikkaall  öörrggüüttlleennmmee  bbiilliinncciinnii  oolluuşşttuurrmmaayyaa  yyöönneelliikk  

ççaallıışşmmaallaarr  yyaappmmaakk  aammaaccııyyllaa  ffaaaalliiyyeettlleerrddee  bbuulluunnuurr..  

  

İİKKİİNNCCİİ  BBÖÖLLÜÜMM  

ÜÜYYEELLİİKK  

ÜÜyyeelliiğğiinn  KKaazzaannııllmmaassıı  

MMaaddddee  55  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnaa  üüyyeelliikk  bbaaşşvvuurruussuunnddaa  bbuulluunnaaccaakk  sseennddiikkaannıınn;;  

aa))  44668888  ssaayyııllıı  YYaassaa’’yyaa  ggöörree  kkuurruullmmuuşş  sseennddiikkaa  oollmmaassıı,,  

bb))  SSeennddiikkaannıınn  ggeenneell  kkuurruulluunnddaa  aallıınnaaccaakk  kkoonnffeeddeerraassyyoonnaa  kkaattııllmmaa  kkaarraarrıı  iillee  bbiirrlliikkttee  kkoonnffeeddeerraassyyoonnaa  

üüyyeelliikk  bbaaşşvvuurruussuunnddaa  bbuulluunnuullmmaassıı  ggeerreekkiirr..  

cc))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  oottuuzz  ggüünn  iiççeerriissiinnddee  rreeddddeeddiillmmeeyyeenn  üüyyeelliikk  bbaaşşvvuurruullaarrıı  kkaabbuull  

eeddiillmmiişş  ssaayyııllıırr..  

dd))  ÜÜyyeelliiğğee  kkaabbuull  eeddiilleenn  sseennddiikkaa,,  ttüüzzüükk  hhüükküümmlleerriinnii  ddee  kkaabbuull  eettmmiişş  ssaayyııllıırr..  

  

ÜÜyyeelliikktteenn  ÇÇeekkiillmmee    

MMaaddddee  66  

ÜÜyyee  sseennddiikkaa  ççeekkiillmmee  bbiillddiirriimmii,,  sseennddiikkaannıınn  ççeekkiillmmeeyyee  ddaaiirr  ggeenneell  kkuurruullddaa  aallddıığğıı  kkaarraarr  iillee  bbiirrlliikkttee  3300  ggüünn  

iiççeerriissiinnddee  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  bbaaşşkkaannllıığğıınnaa  bbiillddiirriilliirr..  ÇÇeekkiillmmee  iisstteemmiinniinn  ggöörrüüşşüülleecceeğğii  ggeenneell  kkuurruullaa,,  

kkoonnffeeddeerraassyyoonn  aaddıınnaa  tteemmssiillcciilleerriinn  kkaattııllmmaassıı  vvee  bbuu  tteemmssiillcciilleerree  ssöözz  hhaakkkkıı  ttaannıınnmmaassıı  şşaarrttttıırr..  

ÇÇeekkiillmmee,,  ççeekkiillmmee  bbiillddiirriimmiinniinn  kkoonnffeeddeerraassyyoonnaa  iilleettiillmmeessii  ttaarriihhiinnddeenn  bbiirr  aayy  ssoonnrraa  ggeeççeerrllii  ssaayyııllıırr..  ÜÜyyeenniinn  

bbuu  ttaarriihhee  kkaaddaarr  aaiiddaatt  vvee  ddiiğğeerr  bboorrççllaarrıınnıı  ööddeemmeessii  şşaarrttttıırr..  

  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnddaann  ÇÇııkkaarrııllmmaa  

MMaaddddee  77  

ÜÜyyee  sseennddiikkaannıınn  kkoonnffeeddeerraassyyoonnddaann  ççııkkaarrııllmmaa  kkaarraarrıı,,  ddiissiipplliinn  kkuurruulluunnuunn  yyaappttıığğıı  ssoorruuşşttuurrmmaa  ssoonnuuccuu  

ddüüzzeennlleeyyeecceeğğii  rraappoorraa  iissttiinnaaddeenn  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnuunn  tteekklliiffii  üüzzeerriinnee  ggeenneell  kkuurruullccaa  vveerriilliirr..  ÇÇııkkaarrııllmmaa  
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kkaarraarrıı  3300  ggüünn  iiççiinnddee  iillggiillii  sseennddiikkaayyaa  vvee  ÇÇaallıışşmmaa  vvee  SSoossyyaall  GGüüvveennlliikk  BBaakkaannllıığğıınnaa  bbiillddiirriilliirr..  ÇÇııkkaarrııllaann  

sseennddiikkaannıınn  yyaassaall  hhaakkllaarrıı  ssaakkllııddıırr..  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnddaann  ççııkkaarrııllmmaa  aaşşaağğııddaakkii  sseebbeepplleerrddeenn  bbiirriissiinnee  ddaayyaannıırr::  

aa))  TTüüzzüükk  vvee  yyöönneettmmeelliikk  hhüükküümmlleerrii  iillee  yyeettkkiillii  oorrggaannllaarrıınn  kkaarraarrıınnaa  uuyymmaammaakk,,  

bb))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnaa  ööddeennmmeessii  ggeerreekkeenn  aaiiddaatt  vvee  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  bbeelliirrlleenneenn  ddiiğğeerr  ööddeemmeelleerriinnii  

üüsstt  üüssttee  eenn  ffaazzllaa  iikkii  aayy  vveeyyaa  bbiirr  yyııll  iiççeerriissiinnddee  üüçç  aayy  ööddeemmeemmeekk,,  aaiiddaattllaa  iillggiillii  bbiillggii  vvee  bbeellggeelleerrii  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnaa  vveerrmmeemmeekk  vvee  ddiiğğeerr  mmaallii  yyüükküümmllüüllüükklleerriinnii  vvee  ssaaiirr  bboorrççllaarrıınnıı  yyöönneettiimm  

kkuurruulluunnccaa  mmaakkbbuull  vvee  mmuutteebbeerr  kkaabbuull  eeddiillmmeeyyeenn  bbiirr  nneeddeennllee  ööddeemmeemmeekk,,  

cc))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  iillkkee  vvee  aammaaççllaarrıınnaa  uuyymmaammaakk,,  kkoonnffeeddeerraassyyoonnddaa  aahheennggii  bboozzmmaakk  vvee  kkaammuuooyyuu  

öönnüünnddee  ggüüççssüüzz  ggöösstteerreecceekk  ddaavvrraannıışşllaarrddaa  bbuulluunnmmaakk,,  

dd))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  yyüürrüüttttüüğğüü  ttoopplluu  ggöörrüüşşmmee  mmüüzzaakkeerreelleerriinnee  vvee  ddiiğğeerr  ffaaaalliiyyeettlleerriinnee  eennggeell  

oollmmaakk,,  eeyylleemmlleerrddee  bbuulluunnmmaakk  vvee  kkaammuuooyyuu  öönnüünnddee  yyeerrmmeekk,,  

  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnddaann  ççııkkaarrııllmmaayyıı  ggeerreekkttiirreenn  eeyylleemmlleerr,,  üüyyee  sseennddiikkaannıınn  bbaaşşkkaannıı,,  yyöönneettiicciissii,,  tteemmssiillcciissii,,  

üüyyeessii  yyaa  ddaa  ggöörreevvlliissii  ttaarraaffıınnddaann  yyaappııllddıığğıı  ttaakkddiirrddee,,  bbuu  kkiişşiilleerr  üüyyee  sseennddiikkaa  yyeettkkiillii  oorrggaannllaarrıınnaa  bbiillddiirriilliirr  

vvee  tteeddbbiirr  aallıınnmmaassıı  iisstteenniirr..  UUyyaarrııyyaa  rraağğmmeenn  22  aayy  iiççeerriissiinnddee  tteeddbbiirr  aallmmaayyaann  üüyyee  sseennddiikkaannıınn  eeyylleemmlleerrii  

oonnaayyllaaddıığğıı  kkaabbuull  eeddiilliirr..  BBuu  dduurruummddaa  üüyyee  sseennddiikkaa  ddiissiipplliinn  kkuurruulluunnaa  sseevvkk  eeddiilliirr..  ÇÇııkkaarrııllmmaa  kkaarraarrıı  ggeenneell  

kkuurruulluunn  oonnaayyıınnddaann  ssoonnrraa  kkeessiinnlliikk  kkaazzaannıırr..  

  

UUlluussllaarraarraassıı  KKuurruulluuşşllaarraa  ÜÜyyeelliikk::  

MMaaddddee  88  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  aammaaccıınnaa  uuyyaann  uulluussllaarraarraassıı  kkuurruulluuşşllaarraa  üüyyee  oollaabbiilliirr  vvee  üüyyeelliikktteenn  ççeekkiilleebbiilliirr..  

  

ÜÜÇÇÜÜNNCCÜÜ  BBÖÖLLÜÜMM  

ZZoorruunnlluu  OOrrggaannllaarr  

MMaaddddee  99  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  zzoorruunnlluu  oorrggaannllaarrıı;;  

aa))  GGeenneell  kkuurruull,,  

bb))  YYöönneettiimm  kkuurruulluu,,  

cc))  DDeenneettlleemmee  kkuurruulluu,,  

dd))  DDiissiipplliinn  kkuurruulluu  

  

İİssttiişşaarrii  OOrrggaannllaarrıı::  

aa))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  mmeecclliissii,,  

bb))  BBaaşşkkaannllaarr  KKuurruulluu,,  

cc))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  kkuurruulluunnccaa  ggöörreevvlleerrii  bbeelliirrttiilleenn  ddiiğğeerr  oorrggaannllaarr,,  

dd))  ÇÇaallıışşmmaa  KKoommiissyyoonnllaarrıı::  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  yyöönneettiimmiinn  kkuurruulluunnuunn  bbeelliirrlleeddiiğğii  bbiirr  kkoonnuuddaa,,  

kkoonnffeeddeerraassyyoonn  yyöönneettiimmiinnccee  bbeelliirrlleenneenn  bbiirr  bbaaşşkkaann  vvee  üüçç  üüyyeeddeenn  oolluuşşaann,,  ççaallıışşmmaa  kkoonnuussuu  iillee  

iillggiillii  aarraaşşttıırrmmaa,,  iizzlleemmee  vvee  rraappoorrllaammaa,,  kkaammppaannyyaa  oolluuşşttuurrmmaa  vvee  yyüürrüüttmmee  ççaallıışşmmaallaarrıı  

ggeerrççeekklleeşşttiirriirr..  

HHiizzmmeett  kkoolluu  ddeeğğiişşeenn  üüyyeelleerriinn  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  zzoorruunnlluu  oorrggaannllaarrıınnddaakkii  ggöörreevvlleerrii  sseeççiillddiikklleerrii  ddöönneemm  

ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  ddeevvaamm  eeddeerr..  

  

GGeenneell  KKuurruulluunn  OOlluuşşttuurruullmmaassıı::  

MMaaddddee  1100  

GGeenneell  kkuurruull,,  kkoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  eenn  yyeettkkiillii  oorrggaannıı  oolluupp,,  üüyyee  sseennddiikkaallaarrccaa  sseeççiilleecceekk  eenn  ççookk  112200  ddeelleeggee  iillee  

yyöönneettiimm  vvee  ddeenneettlleemmee  kkuurruulluu  aassııll  üüyyeelleerriinnddeenn  oolluuşşuurr..    

GGeenneell  kkuurruullaa  üüyyee  sseennddiikkaallaarrccaa  ggöönnddeerriilleecceekk  ddeelleeggeelleerriinn  tteessppiittiinnddee,,  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  üüyyee  ssaayyııllaarrıı  eessaass  

aallıınnıırr..  ÖÖnncceelliikkllee  kkoonnffeeddeerraassyyoonnaa  üüyyee  hheerr  sseennddiikkaayyaa  bbiirr  ddeelleeggee  ttaahhssiiss  eeddiilliirr..  KKaallaann  ddeelleeggee  ssaayyııssıı  ÜÜyyee  

sseennddiikkaallaarrıınn  ÇÇaallıışşmmaa  vvee  SSoossyyaall  GGüüvveennlliikk  BBaakkaannllıığğıınnıınn  ggeenneell  kkuurruull  öönncceessii  rreessmmii  ggaazzeetteeddee  yyaayyıımmllaammıışş  
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oolldduuğğuu  üüyyeelleerriinniinn  ttooppllaammıı  ggeenneell  kkuurruull  ddeelleeggee  ttaamm  ssaayyııssıınnddaa  hheerr  sseennddiikkaayyaa  bbiirr  ddeelleeggee  ttaahhssiiss  eeddiillddiikktteenn  

ssoonnrraa  112200’’ddeenn  ddüüşşüülleerreekk  kkaallaann  ddeelleeggee  ssaayyııssıınnaa  bbööllüünneerreekk  bbuulluunnaaccaakk  aannaahhttaarr  ssaayyıı,,  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  

üüyyee  ssaayyııllaarrıınnaa  bbööllüünneerreekk,,  sseennddiikkaallaarrıınn  ggeenneell  kkuurruullddaa  kkaaçç  ddeelleeggee  iillee  tteemmssiill  eeddiilleecceeğğii  tteessppiitt  eeddiilliirr..  BBuu  

şşeekkiillddee  bbuulluunnaaccaakk  ssaayyıınnıınn  kkaallaann  ddeelleeggee  ssaayyııssıınnıınn  aallttıınnddaa  kkaallmmaassıı  hhaalliinnddee,,  aarrttııkk  ssaayyııssıı  eenn  ffaazzllaa  oollaann  

sseennddiikkaaddaann  bbaaşşllaammaakk  üüzzeerree  ddeelleeggee  ssaayyııssıı  iillee  112200’’yyee  ttaammaammllaannıırr..    

DDeelleeggee  tteessppiittiinnddee  kkoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  ggeenneell  kkuurruull  ttaakkvviimmii  eessaass  aallıınnıırr..  SSeennddiikkaallaarr,,  kkoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  

bbeelliirrlleeddiiğğii  sseeççiimm  ttaakkvviimmiinnii  ddiikkkkaattee  aallaarraakk,,  ggeenneell  kkuurruullllaarrıınnddaann  eenn  aazz  bbiirr  aayy  öönnccee  yyaappaaccaakkllaarrıı  ggeenneell  

kkuurruullllaarrıınnddaa  eessaass  aallaaccaakkllaarrıı  üüyyee  ssaayyııllaarrıınnıı  iilllleerr  bbaazzıınnddaa  bbeellggeelleeyyeerreekk  kkoonnffeeddeerraassyyoonnaa  bbiillddiirriirrlleerr..  ÜÜyyee  

ssaayyııllaarrıınnıı  zzaammaannıınnddaa  vvee  uussuullüünnee  ggöörree  bbiillddiirrmmeeyyeenn  sseennddiikkaa,,  ggeenneell  kkuurruullddaa  tteemmssiill  eeddiilleemmeezz..  BBuu  

dduurruummddaa  ggeenneell  kkuurruull  eekkssiikk  ddeelleeggee  iillee  ttooppllaannıırr..  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  yyöönneettiimm  kkuurruulluu,,  ggeenneell  kkuurruullddaa  üüyyee  

sseennddiikkaallaarrıınn  kkaaçç  ddeelleeggee  iillee  tteemmssiill  eeddiilleecceekklleerriinnii  üüyyee  sseennddiikkaannıınn  ggeenneell  kkuurruulluunnddaann  bbiirr  aayy  öönnccee  

bbiillddiirrmmeekk  zzoorruunnddaaddıırr..  ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarr  ggeenneell  kkuurruullllaarrıınnddaa  sseeççiilleenn  üüsstt  kkuurruull  ddeelleeggeelleerriinnii,,  

kkoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  ggeenneell  kkuurruull  ttaarriihhiinnddeenn  eenn  aazz  bbiirr  aayy  öönnccee  KKoonnffeeddeerraassyyoonnaa  bbiillddiirriirrlleerr..    

ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarr,,  ttüüzzüükk  ddeeğğiişşiikklliiğğii  vvee  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  ddaağğııllıımmıı  iillee  ggeenneell  kkuurruullddaa  aallıınnaann  kkaarraarrllaarrıı  vvee  

ssoonnuuççllaarrıınnıı  kkoonnffeeddeerraassyyoonnaa  ddaa  ggöönnddeerrmmeekk  zzoorruunnddaaddıırrllaarr..    

  

OOllaağğaann  GGeenneell  KKuurruull  TTooppllaannttııssıı  

MMaaddddee  1111  

GGeenneell  kkuurruull  ddöörrtt  sseenneeddee  bbiirr  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  mmeerrkkeezziinniinn  bbuulluunndduuğğuu  iillddee  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnuunn  tteessppiitt  

eeddeecceeğğii  yyeerr,,  ggüünn  vvee  ssaaaattttee  ttooppllaannıırr..  GGeenneell  kkuurruulluunn  ggüünnddeemmii,,  yyeerrii,,  ggüünnüü  vvee  ssaaaattii  eenn  aazz  oonn  bbeeşş  ggüünn  öönnccee  

uulluussaall  bbiirr  ggaazzeettee  iillee  iillaann  eeddiilliirr..  AAyyrrııccaa  mmaahhaalllliinn  mmüüllkkii  aammiirrlliiğğiinnee  bbiillddiirriilliirr..  İİkkii  ggeenneell  kkuurruull  ttooppllaannttııssıı  

aarraassıınnddaakkii  ddöönneemmee  aaiitt  ffaaaalliiyyeett  vvee  hheessaapp  rraappoorruu,,  ddeenneettlleemmee  kkuurruulluu  vvee  ddeenneettççii  rraappoorruu  iillee  ggeelleecceekk  

ddöönneemmee  aaiitt  bbüüttççee  tteekklliiffii  ggeenneell  kkuurruullaa  kkaattııllaaccaakkllaarraa  ttooppllaannttıı  ttaarriihhiinnddeenn  eenn  aazz  1155  ggüünn  öönnccee  ggöönnddeerriilliirr..  

  

GGeenneell  KKuurruulluunn  TTooppllaannmmaa  UUssuullüü  vvee  TTooppllaannttıı  YYeetteerr  SSaayyııssıı  

MMaaddddee  1122  

GGeenneell  KKuurruullaa  ççaağğrrıı  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  yyaappııllıırr..  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  

hhaazzıırrllaannaann  ggeenneell  kkuurruull  ttooppllaannttııssıınnıınn  yyeerrii,,  ggüünnüü,,  ttooppllaannttıı  ssaaaattii  vvee  ggüünnddeemmii,,  ggeenneell  kkuurruull  ddeelleeggee  lliisstteelleerrii  

iillee  bbiirrlliikkttee  eenn  aazz  oonn  bbeeşş  ggüünn  öönncceessiinnddeenn  mmüüllkkii  aammiirrlliiğğee  vvee  yyaassaannıınn  öönnggöörrddüüğğüü  mmeerrcciilleerree  yyaazzıı  iillee  

bbiillddiirriilliirr..  

SSeeççiimm  yyaappııllaaccaakk  ggeenneell  kkuurruull  ttooppllaannttııllaarrıınnddaann  eenn  aazz  oonn  bbeeşş  ggüünn  öönnccee  ggeenneell  kkuurruullaa  kkaattııllaaccaakk  ddeelleeggeelleerrii  

bbeelliirrlleeyyeenn  lliisstteelleerr  iillee  ttooppllaannttıınnıınn  ggüünnddeemmii,,  yyeerrii,,  ggüünnüü,,  ssaaaattii  vvee  ççooğğuunnlluukk  oollmmaaddıığğıı  ttaakkddiirrddee  yyaappııllaaccaakk  

iikkiinnccii  ttooppllaannttııyyaa  iilliişşkkiinn  hhuussuussllaarrıı  bbeelliirrttiilleenn  bbiirr  yyaazzıı  iillee  bbiirrlliikkttee  iikkii  nnüüsshhaa  oollaarraakk  oo  yyeerr  sseeççiimm  kkuurruulluu  

bbaaşşkkaannıı  oollaann  hhââkkiimmee  vvee  mmaahhaallllii  mmüüllkkii  aammiirree  tteevvddii  eeddiilliirr..  OOnnaayyllaannaann  lliissttee  iillee  ttooppllaannttııyyaa  iilliişşkkiinn  ddiiğğeerr  

hhuussuussllaarr  ggeenneell  kkuurruulluunn  ttooppllaannttıı  ttaarriihhiinnddeenn  yyeeddii  ggüünn  öönnccee  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  bbiinnaassıınnddaa  üüçç  ggüünn  ssüürree  iillee  iillaann  

eeddiilliirr..  

TTooppllaannttıı  ttaarriihhlleerriinniinn,,  ggüünnddeemmddee  yyeerr  aallaann  ddiiğğeerr  kkoonnuullaarr  ggöözz  öönnüünnddee  bbuulluunndduurruullaarraakk,,  ggöörrüüşşmmeelleerriinn  bbiirr  

CCuummaarrtteessii  ggüünnüü  aakkşşaammıınnaa  kkaaddaarr  ssoonnuuççllaannmmaassıınnıı  vvee  sseeççiimmlleerriinn  eerrtteessii  ggüünn  oollaann  PPaazzaarr  ggüünnüünnüünn  ((  ddookkuuzz  

––  oonn  yyeeddii  ))  ssaaaattlleerrii  aarraassıınnddaa  yyaappııllmmaassıınnıı  ssaağğllaayyaaccaakk  şşeekkiillddee  ddüüzzeennlleennmmeessii  zzoorruunnlluudduurr..  

GGeenneell  KKuurruull  ttooppllaannttıı  yyeetteerr  ssaayyııssıı,,  ttooppllaamm  ddeelleeggee  ttaamm  ssaayyııssıınnıınn  ssaalltt  ççooğğuunnlluuğğuudduurr..  

İİllkk  ttooppllaannttııddaa  ssaalltt  ççooğğuunnlluukk  ssaağğllaannaammaazzssaa,,  dduurruumm  bbiirr  ttuuttaannaakkllaa  tteessppiitt  eeddiillddiikktteenn  ssoonnrraa,,  iikkiinnccii  ttooppllaannttıı  

eenn  eerrkkeenn  yyeeddii,,  eenn  ggeeçç  oonn  bbeeşş  ggüünn  iiççiinnddee  yyaappııllıırr..  İİkkiinnccii  ttooppllaannttııddaa  ççooğğuunnlluukk  şşaarrttıı  aarraannmmaazz..  

GGeenneell  KKuurruull  ttooppllaannttııssıı  mmüüllkkii  aammiirree  bbiillddiirriilleenn  yyeerr,,  ggüünn  vvee  ssaaaattttee,,  hhüükküümmeett  kkoommiisseerrii  ggeellmmeezzssee  ddaahhii  

yyaappııllıırr..  BBuu  dduurruummddaa  kkeeyyffiiyyeett  ddeerrhhaall  mmüüllkkii  aammiirree  bbiillddiirriilliirr..    

GGeenneell  kkuurruullaa  kkaattııllaaccaakk  ddeelleeggeelleerr  kkiimmlliikklleerrii  tteessppiitt  eeddiilleerreekk  vvee  ddeelleeggee  lliisstteessiinnddeekkii  aaddllaarrıı  kkaarrşşııssıınnaa  iimmzzaa  

kkooyyaarraakk  ttooppllaannttıı  yyeerriinnee  ggiirreerrlleerr..  GGeenneell  kkuurruull  ttooppllaannttıı  nniissaabbıı  ssaağğllaannmmıışşssaa  dduurruumm  bbiirr  ttuuttaannaakkllaa  tteessppiitt  

eeddiilliirr  vvee  ttooppllaannttıı  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  bbaaşşkkaannıı  vveeyyaa  ggöörreevvlleennddiirreecceeğğii  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  üüyyeelleerriinnddeenn  bbiirrii  

ttaarraaffıınnddaann  aaççııllıırr..  AAççııllıışşttaann  ssoonnrraa  ttooppllaannttııyyıı  yyöönneettmmeekk  üüzzeerree  bbiirr  bbaaşşkkaann,,  iikkii  bbaaşşkkaann  vveekkiillii  vvee  yyeetteerrii  kkaaddaarr  

kkââttiipp  üüyyee  ddeelleeggeelleerr  aarraassıınnddaann  vveeyyaa  üüyyee  sseennddiikkaa  yyöönneettiicciilleerrii  aarraassıınnddaann  sseeççiilleerreekk  ddiivvaann  oolluuşşttuurruulluurr..  
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TTooppllaannttıınnıınn  yyöönneettiimmii  ddiivvaann  bbaaşşkkaannıınnaa  ((bbuulluunnmmaaddıığğıı  zzaammaannllaarrddaa  bbaaşşkkaannıınn  uuyygguunn  ggöörreecceeğğii  bbaaşşkkaann  

vveekkiilllleerriinnddeenn  bbiirriinnii))  aaiittttiirr..  

KKââttiipplleerr  ttooppllaannttıı  ttuuttaannaağğıınnıı  ddüüzzeennlleerr  vvee  bbaaşşkkaannllaa  bbiirrlliikkttee  iimmzzaallaarrllaarr..  TTooppllaannttıı  ssaalloonnuunnddaa,,  bbüüttüünn  

ttuuttaannaakk  vvee  bbeellggeelleerr  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnaa  vveerriilliirr..    

ZZoorruunnlluu  oorrggaannllaarrıı  üüyyeelliikklleerrii  iiççiinn  yyaappııllaaccaakk  sseeççiimmlleerr;;  sseerrbbeesstt,,  ggiizzllii  ooyy,,  aaççııkk  ssaayyıımm  vvee  ddöökküümm  uussuullüünnee  

ggöörree  yyaappııllıırr..  

GGeenneell  kkuurruull,,  ttooppllaannttıı  ggüünnddeemmiinnddeekkii  kkoonnuullaarrllaa  iillggiillii  oollaarraakk  vveeyyaa  ggeenneell  kkuurruullaa  kkaattııllaann  ddeelleeggeelleerriinn  yyaazzııllıı  

öönneerriilleerrii  üüzzeerriinnee  ggeerreekkllii  ggöörrddüüğğüü  kkoommiissyyoonnllaarrıı  tteeşşeekkkküüll  eettttiirreebbiilliirr..  KKoommiissyyoonnllaarr  rraappoorrllaarrıınnıı  

hhaazzıırrllaaddııkkttaann  ssoonnrraa  ggeenneell  kkuurruullaa  ssuunnaarrllaarr..  KKoommiissyyoonnllaarr,,  kkeennddii  üüyyeelleerrii  aarraassıınnddaann  bbiirr  bbaaşşkkaann  vvee  bbiirr  

rraappoorrttöörr  sseeççeerreekk  ççaallıışşmmaallaarrıınnaa  ddeevvaamm  eeddeerrlleerr..  KKoommiissyyoonnllaarrıınn  rraappoorrllaarrıı  ggeenneell  kkuurruullddaa  ggöörrüüşşüülleerreekk  

kkaarraarraa  bbaağğllaannmmaaddııkkççaa  ggeeççeerrllii  ddeeğğiillddiirr..  KKoommiissyyoonnllaarraa  ggeenneell  kkuurruull  ddeelleeggeessii  oollmmaayyaannllaarr  sseeççiilleemmeezz..  

AAnnccaakk  kkoommiissyyoonnllaarr  llüüzzuumm  ggöörrddüüğğüü  ttaakkddiirrddee  kkoonnuu  iillee  iillggiillii  uuzzmmaannllaarr  aallaabbiilliirrlleerr..  BBuu  ggiibbii  hhaalllleerrddee  

uuzzmmaannllaarrıınn  ooyy  hhaakkllaarrıı  yyookkttuurr..  KKoommiissyyoonnllaarrıı  üüyyee  ssaayyııssıı  ggeenneell  kkuurruullccaa  tteessppiitt  eeddiilliirr..  

GGeenneell  kkuurruull  kkaarraarrllaarrıı  iillee  ooyyllaammaa  nneettiicceelleerrii  ggeenneell  kkuurruull  kkaarraarr  ddeefftteerriinnee  ggeeççiirriilliirr  vvee  aayyrrııccaa  ttuuttaannaakkllaarr  iillee  

tteessppiitt  eeddiilliirr..  BBuu  kkoonnuuyyaa  mmaahhssuuss  kkaarraarr  ddeefftteerrii  vvee  ttuuttaannaakkllaarr  ggeenneell  kkuurruull  ddiivvaannıınnccaa  iimmzzaa  eeddiilliirr..  DDiivvaann  

ttaarraaffıınnddaann  iimmzzaallaannmmaammıışş  ttuuttaannaakkllaarr  iillee  ddeefftteerrlleerr  ggeeççeerrssiizzddiirr..  

GGeenneell  kkuurruullaa  kkaattııllaann  ddeelleeggeelleerriinn  ttüümm  mmaassrraaffllaarrıı  kkeennddii  sseennddiikkaallaarrıınnccaa  kkaarrşşııllaannıırr..  

  

OOyy  KKuullllaannmmaa  vvee  KKaarraarr  AAllmmaa  UUssuull  vvee  YYeetteerr  SSaayyııssıı::  

UUssuull  vvee  YYeetteerr  SSaayyııssıı::      

MMaaddddee  1133  

GGeenneell  kkuurruull  ttooppllaannttııssıınnddaa  ggüünnddeemmddee  yyeerr  aallaann  hhuussuussllaarr  ggöörrüüşşüülleerreekk  kkaarraarraa  bbaağğllaannıırr..  TTooppllaannttııyyaa  kkaattııllaann  

ddeelleeggeelleerriinn  eenn  aazz  11//1100’’uunnuunn  yyaazzııllıı  iisstteeğğii  üüzzeerriinnee  ggüünnddeemmee  bbaaşşkkaa  mmaaddddeelleerrddee  aallıınnaabbiilliirr..  GGüünnddeemmddeenn  

ççııkkaarrmmaa  iiççiinnddee  aayynnıı  uussuull  ggeeççeerrlliiddiirr..    

HHeerr  ddeelleeggeenniinn  bbiirr  ooyy  hhaakkkkıı  vvaarrddıırr..    

GGeenneell  kkuurruullddaa  yyaappııllaaccaakk  ooyyllaammaallaarrddaa  ooyy  kkuullllaannaaccaakk  ddeelleeggeelleerriinn  hhaazzıırr  bbuulluunnmmaassıı  şşaarrttttıırr..  VVeekkââlleetteenn  ooyy  

kkuullllaannııllaammaazz..  DDeelleeggeelleerriinn  ttooppllaannttııyyaa  kkaattııllmmaallaarrıı  vvee  ooyy  kkuullllaannmmaallaarrıı  eennggeelllleenneemmeezz..  

TTüüzzüükkttee,,  ggiizzllii  ooyy,,  aaççııkk  ssaayyıımm  vvee  ddöökküümm  eessaassıınnaa  ggöörree  kkaarraarr  aallıınnaaccaağğıı  bbeelliirrttiilleenn  hhuussuussllaarr  ddıışşıınnddaa  aallıınnaaccaakk  

kkaarraarrllaarr  iiççiinn  aaççııkk  ooyy  eessaassıı  uuyygguullaannıırr..  AAnnccaakk  ggeenneell  kkuurruull  kkaarraarrıı  iillee  ggiizzllii  ooyy  eessaassıı  ddaa  uuyygguullaannaabbiilliirr..    

KKaarraarr  yyeetteerr  ssaayyııssıı  ttooppllaannttııyyaa  kkaattııllaann  ddeelleeggee  ssaayyııssıınnıınn  ssaalltt  ççooğğuunnlluuğğuudduurr..  AAnnccaakk  bbuu  ssaayyıı  ddeelleeggee  ttaamm  

ssaayyııssıınnıınn  ddöörrttttee  bbiirriinnddeenn  aazz  oollaammaazz..  TTüüzzüükk  ddeeğğiişşiikklliikklleerriinnddee  iissee  ddeelleeggee  ttaamm  ssaayyııssıınnıınn  11//33’’üünnddeenn  aazz  

oollaammaazz..  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  ffeesshhii  vvee  ttaassffiiyyee  kkaarraarrıı  iillee  iillggiillii  yyeetteerr  ssaayyıı  iissee  ddeelleeggee  ttaamm  ssaayyııssıınnıınn  22//33’’ssiinnddeenn  

aazz  oollaammaazz..    

GGeenneell  kkuurruull  kkaarraarrllaarrıı  öözzeett  hhaalliinnddee  vveeyyaa  aayynneenn  sseennddiikkaallaarraa  ggöönnddeerriilliirr..    

  

GGeenneell  KKuurruulluunn  GGöörreevv  vvee  YYeettkkiilleerrii::    

MMaaddddee  1144  

GGeenneell  kkuurruull  kkoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  eenn  üüsstt  oorrggaannıı  oolluupp,,  bbaaşşllııccaa  ggöörreevv  vvee  yyeettkkiilleerrii  şşuunnllaarrddıırr;;  

aa))  ZZoorruunnlluu  oorrggaannllaarrıınn  sseeççiimmlleerriinnii  yyaappmmaakk,,    

bb))  TTüüzzüükk  ddeeğğiişşiikklliiğğii  yyaappmmaakk,,  

cc))  YYöönneettiimm  vvee  ddeenneettlleemmee  kkuurruulluu  rraappoorrllaarrıınnıı  ggöörrüüşşmmeekk,,  kkaabbuull  eettmmeekk  vveeyyaa  rreeddddeettmmeekk..  

dd))  YYöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  hhaazzıırrllaannaann  ççaallıışşmmaa  pprrooggrraammıınnıı  vvee  bbüüttççeeyyii  ggöörrüüşşmmeekk  aayynneenn  vveeyyaa  

ddeeğğiişşttiirreerreekk  kkaabbuull  eettmmeekk,,  

ee))  GGeerreekkllii  ttaaşşıınnmmaazz  mmaallllaarrıı  ssaattıınn  aallmmaakk  vveeyyaa  mmeevvccuutt  ttaaşşıınnmmaazz  mmaallllaarrıı  ssaattmmaakk,,  kkiirraallaammaakk,,  

iippootteekk  eettmmeekk  vvee  bbeennzzeerrii  kkoonnuullaarrddaa  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnaa  yyeettkkii  vveerrmmeekk,,  

ff))  ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  kkoonnffeeddeerraassyyoonnaa  ööddeeyyeecceekklleerrii  aaiiddaatt  mmiikkttaarrıınnıı  bbeelliirrlleemmeekk,,  

gg))  YYuurrttddıışşıınnddaakkii  üüsstt  kkuurruulluuşşllaarraa  üüyyeelliiğğee  yyaa  ddaa  üüyyeelliikktteenn  aayyrrııllmmaayyaa  kkaarraarr  vveerrmmeekk,,    

hh))  BBaaşşkkaa  bbiirr  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  iillee  bbiirrlleeşşmmee  yyaa  ddaa  kkaattııllmmaayyaa  kkaarraarr  vveerrmmeekk,,  

ii))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  ffeesshhiinnee,,  ffeesshhii  hhaalliinnddee  iissee  mmaall  vvaarrllıığğıınnıınn  nneerreeyyee  ddeevvrreeddiilleecceeğğiinnee  kkaarraarr  

vveerrmmeekk,,  
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jj))  YYöönneettiimm  kkuurruulluu  ttaarraaffıınnddaann  ggeenneell  kkuurruullaa  ssuunnuullaaccaakk  ddiissiipplliinn  kkuurruulluu  kkaarraarrllaarrıınnıı  iinncceelleemmeekk  vvee  

kkaarraarraa  bbaağğllaammaakk,,  

kk))  TTüüzzüükkttee  yyaazzııllıı  aammaaçç  vvee  iillkkeelleerriinn  ggeerrççeekklleeşşttiirriillmmeessii  iiççiinn  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnaa  yyeettkkii  vveerrmmeekk,,  

ll))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  üüyyeelleerriinnee  vveerriilleecceekk  aayyllııkkllaarr,,  ssoossyyaall  yyaarrddıımmllaarr,,  zzaamm  vvee  

ttaazzmmiinnaattllaarr,,  ööddeenneekklleerr,,  yyoolllluukk  vvee  ggüünnddeelliikklleerr  iillee  hhuuzzuurr  hhaakkkkıınnıı  bbeelliirrlleemmeekk,,    

mm))  GGeenneell  kkuurruullaa  iinnttiikkaall  eeddeenn  ddiiğğeerr  kkoonnuullaarrıı  ggöörrüüşşüüpp  kkaarraarraa  bbaağğllaammaakk,,  

nn))  KKaannuunn  vvee  ttüüzzüükk  ggeerreeğğiinnccee  bbaaşşkkaa  bbiirr  oorrggaannaa  bbıırraakkııllmmaammıışş  kkoonnuullaarrıı  ggöörrüüşşeerreekk  kkaarraarraa  

bbaağğllaammaakk..  

  

OOllaağğaann  ÜÜssttüü  GGeenneell  KKuurruull::  

MMaaddddee  1155  

OOllaağğaannüüssttüü  ggeenneell  kkuurruull,,  yyöönneettiimm  vveeyyaa  ddeenneettlleemmee  kkuurruulluunnuunn  ggeerreekkllii  ggöörrddüüğğüü  hhaalllleerrddee  vveeyyaa  bbiirr  öönncceekkii  

oollaağğaann  ggeenneell  kkuurruull  ddeelleeggeelleerriinniinn  eenn  aazz  bbeeşşttee  bbiirriinniinn  yyaazzııllıı  iisstteeğğii  üüzzeerriinnee,,  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnuunn  kkaarraarrıı  iillee  

ttooppllaannıırr..    

OOllaağğaannüüssttüü  ggeenneell  kkuurruull  ttaalleebbiinnddee  bbuulluunnaann  ddeelleeggeelleerriinn  yyaazzııllıı  ddiilleekkççeelleerriinnddee  ggeenneell  kkuurruulluunn  oollaağğaannüüssttüü  

ttooppllaannttııyyaa  ççaağğıırrııllmmaassıınnıı  ggeerreekkttiirreenn  sseebbeepplleerrii  aaççııkkççaa  bbeelliirrttmmeekk  zzoorruunnddaaddıırrllaarr..    

DDeelleeggeelleerriinn  yyaazzııllıı  ddiilleekkççeelleerrii  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  eevvrraakk  kkaalleemmiinnee  ttaarriihh  vvee  ssaayyıı  vveerriillmmeekk  ssuurreettiiyyllee  

kkaayyddeeddiilliirr..    

OOllaağğaannüüssttüü  ggeenneell  kkuurruull  ttaalleebbiinnddee  bbuulluunnmmaaddaa,,  iillkk  ttaalleepp  ttaarriihhiinnddeenn  iittiibbaarreenn  oonn  bbeeşş  ggüünnllüükk  ssüürree  iiççiinnddeekkii  

yyaazzııllıı  bbaaşşvvuurruullaarr  ddiikkkkaattee  aallıınnıırr..  BBuu  ssüürree  iiççiinnddee  yyeetteerrllii  ssaayyııyyaa  uullaaşşaammaayyaann  bbaaşşvvuurruullaarr  rreeddddeeddiillmmiişş  ssaayyııllıırr..  

YYeetteerrllii  bbaaşşvvuurruunnuunn  ssaağğllaannddıığğıı  ttaarriihhtteenn  iittiibbaarreenn  bbiirr  aayyllııkk  ssüürree  iiççiinnddee  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  oollaağğaannüüssttüü  ggeenneell  

kkuurruull  kkaarraarrıı  aallıırr  vvee  bbuu  ttaarriihhtteenn  iittiibbaarreenn  aallttmmıışş  ggüünn  iiççiinnddee  oollaağğaannüüssttüü  ggeenneell  kkuurruullaa  ggiiddiilliirr..  ÇÇaağğrrıınnıınn  

ssüürreessii  iiççiinnddee  yyaappııllmmaammaassıı  hhaalliinnddee  üüyyeelleerrddeenn  bbiirriinniinn  bbaaşşvvuurruussuu  üüzzeerriinnee  iişş  ddaavvaallaarrıınnaa  bbaakkmmaakkllaa  ggöörreevvllii  

mmaahhaallllii  mmaahhkkeemmee,,  ggeenneell  kkuurruull  DDeelleeggeelleerrii  aarraassıınnddaa  sseeççeecceeğğii  üüçç  kkiişşiiyyii  aallttmmıışş  ggüünn  iiççiinnddee  ggeenneell  kkuurruulluu  

ttooppllaammaakkllaa  ggöörreevvlleennddiirriirr..    

OOllaağğaannüüssttüü  ggeenneell  kkuurruull  ggüünnddeemmii,,  oollaağğaann  üüssttüü  ggeenneell  kkuurruull  ttaalleebbiinnddee  bbuulluunnaann  kkuurruull  vveeyyaa  ddeelleeggeelleerriinn  

ddiilleekkççeelleerriinnddee  aaççııkkllaaddııkkllaarrıı  iisstteekklleerr  ddooğğrruullttuussuunnddaa  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  bbeelliirrlleenniirr..  

OOllaağğaannüüssttüü  ggeenneell  kkuurruullddaa  yyaallnnıızz  ttooppllaannmmaayyıı  ggeerreekkttiirreenn  kkoonnuullaarr  ggöörrüüşşüülleerreekk  kkaarraarraa  bbaağğllaannıırr,,  ggüünnddeemm  

ddıışşıı  kkoonnuullaarr  ggöörrüüşşüüllmmeezz  vvee  bbuu  yyöönnddee  tteekklliiffttee  bbuulluunnuullaammaazz..  

OOllaağğaannüüssttüü  ggeenneell  kkuurruullddaa,,  bbuu  ttüüzzüüğğüünn  1122..  mmaaddddeessiinnddee  bbeelliirrttiilleenn  ttooppllaannttıı  uussuull  vvee  eessaassllaarrıınnaa  uuyyuullmmaassıı  

zzoorruunnlluudduurr..    

DDeelleeggee  ssııffaattıı;;  bbiirr  öönncceekkii  oollaağğaann  ggeenneell  kkuurruullaa  sseeççiimmllee  ggeelleenn  üüsstt  kkuurruull  ddeelleeggeelleerrii  iillee  yyiinnee  bbiirr  öönncceekkii  

oollaağğaann  ggeenneell  kkuurruullddaa  yyöönneettiiccii  oollaarraakk  sseeççiilleenn  vvee  bbuu  ggöörreevvlleerriinnddeenn  ddoollaayyıı  kkaannuunneenn  ddeelleeggee  oollaannllaarrıı  

kkaappssaarr..  BBiirr  öönncceekkii  oollaağğaann  ggeenneell  kkuurruullaa  yyöönneettiicciilliikk  ggöörreevvlleerriinnddeenn  ddoollaayyıı  ddeelleeggee  oollaarraakk  kkaattııllaann,,  aannccaakk  

oollaağğaann  ggeenneell  kkuurruullddaa  yyeenniiddeenn  sseeççiilleemmeeyyeennlleerr  iillee  kkaannuunnii  bbaakkıımmddaann  ddeelleeggeelliikk  hhaakkkkıı  oollmmaayyaannllaarr  

oollaağğaannüüssttüü  ggeenneell  kkuurruullaa  kkaattııllaammaazzllaarr..  

  

SSeeççiimmlleerrddee  UUyyuullaaccaakk  EEssaassllaarr  

MMaaddddee  1166  

GGeenneell  KKuurruullllaarrddaa  zzoorruunnlluu  oorrggaannllaarr  üüyyeelliikk  iiççiinn  yyaappııllaann  sseeççiimmlleerr  vvee  bbuu  sseeççiimmlleerrddee  uuyyuullaaccaakk  eessaassllaarr  

kkoonnuussuunnddaa  22882211  ssaayyııllıı  SSeennddiikkaallaarr  KKaannuunnuunnuunn  1144  vvee  5522  iinnccii  mmaaddddeelleerriinnddee  yyeerr  aallaann  hhüükküümmlleerr  

uuyygguullaannıırr..  

GGeenneell  kkuurruull  ttaarraaffıınnddaann  zzoorruunnlluu  oorrggaannllaarraa  üüyyee  sseeççiimmii;;  sseerrbbeesstt,,  ggiizzllii  ooyy,,  aaççııkk  ssaayyıımm  vvee  ddöökküümm  eessaassllaarrıınnaa  

ggöörree  yyaappııllıırr..  

YYÖÖNNEETTİİMM  KKUURRUULLUU  

YYöönneettiimm  KKuurruulluunnuunn  OOlluuşşuummuu  

MMaaddddee  1177  

YYöönneettiimm  KKuurruulluu;;  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  üüyyeessii  sseennddiikkaallaarrıınn  üüyyeelleerrii  aarraassıınnddaann  sseeççiilliirr..        
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SSeeççiimmlleerr  ggiizzllii  ooyyllaa  yyaappııllıırr..  

YYöönneettiimm  kkuurruulluunnuunn  oolluuşşuummuu  aaşşaağğııddaakkii  ggiibbii  ggeerrççeekklleeşşiirr::    

  GGeenneell  BBaaşşkkaann,,    

  İİkkii  GGeenneell  BBaaşşkkaann  YYaarrddıımmccııssıı,,    

  TToopplluu  SSöözzlleeşşmmee  KKoooorrddiinnaattöörrüü  

  BBaassıınn  vvee  İİlleettiişşiimm  KKoooorrddiinnaattöörrüü  

  OOrrggaanniizzaassyyoonn  KKoooorrddiinnaattöörrüü  

  MMaallii  KKoooorrddiinnaattöörr,,    

  TTeeşşkkiillaattllaannddıırrmmaa  KKoooorrddiinnaattöörrüü,,    

  HHuukkuukk  KKoooorrddiinnaattöörrüü,,      

  EEğğiittiimm  KKoooorrddiinnaattöörrüü..    

OOllmmaakk  üüzzeerree  1100  ((oonn))  aassiill  üüyyeeddeenn  oolluuşşuurr..  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  iiççiinn  aayyrrııccaa  1100  ((oonn))  yyeeddeekk  üüyyee  sseeççiilliirr..  GGeenneell  

BBaaşşkkaann  tteekk  ddeerreecceellii,,  YYöönneettiimm  KKuurruulluunnuunn  ddiiğğeerr  üüyyeelleerrii  iissee  lliissttee  hhaalliinnddee  sseeççiimmee  ggiirreerr  vvee  kkuullllaannııllaann  ooyyllaarrıınn  

ssaalltt  ççooğğuunnlluuğğuu  iillee  sseeççiilliirrlleerr..  SSeeççiimm  ssoonnuuccuu  oolluuşşaann  YYöönneettiimm  KKuurruulluunnuunn  iillkk  ttooppllaannttııssıınnddaa  GGeenneell  BBaaşşkkaannıınn  

tteekklliiffii  vvee  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnuunn  kkaarraarrıı  iillee  kkeennddii  aarraallaarrıınnddaa  ggöörreevv  bbööllüümmüü  yyaappaarrllaarr..  YYöönneettiimm  KKuurruulluunnddaakkii  

bbooşşaallmmaallaarr,,  GGeenneell  KKuurruullddaa  yyaappııllaann  sseeççiimmlleerrddee  eenn  ççookk  ooyyuu  aallaannddaann  bbaaşşllaammaakk  üüzzeerree  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  

yyeeddeekk  üüyyeelleerrii  ttaarraaffıınnddaann  ssıırraassıı  iillee  ddoolldduurruulluurr..  

  

YYöönneettiimm  KKuurruulluu  GGöörreevv  vvee  YYeettkkiilleerrii  
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YYöönneettiimm  kkuurruulluunnuunn  bbaaşşllııccaa  ggöörreevv  vvee  yyeettkkiilleerrii  şşuunnllaarrddıırr..  

11..  TTüüzzüüğğüü  uuyygguullaammaakk  vvee  ggeerreekkttiiğğiinnddee  yyoorruummllaammaakk,,  

22..  TTüüzzüükk  hhüükküümmlleerrii  ggeerreeğğiinnccee  kkuurruullllaarrıınn  kkaarraarrllaarrıınnıı  uuyygguullaammaakk  

33..  ZZoorruunnlluu  vvee  iissttiişşaarrii  oorrggaannllaarrıı  ttooppllaannttııyyaa  ççaağğıırrmmaakk,,  

44..  ÇÇaallıışşmmaa  vvee  mmaallii  rraappoorrllaarrıı,,  ttaahhmmiinnii  bbüüttççeeyyii  hhaazzıırrllaayyııpp  ggeenneell  kkuurruullaa  ssuunnmmaakk,,  

55..  BBüüttççee  ffaassııllllaarrıı  vvee  yyııllllııkk  bbüüttççeelleerr  aarraassıınnddaa  aakkttaarrmmaa  yyaappmmaakk,,  

66..  GGeelliirr  vvee  ggiiddeerrlleerree  iilliişşkkiinn  hheessaappllaarrıı  yyaappmmaakk  vvee  kkaarraarraa  bbaağğllaammaakk  vveeyyaa  uuyyuuşşmmaazzllııkk  ççııkkaarrmmaakk,,  

ggeerreekkttiiğğiinnddee  uuzzllaaşşttıırrmmaa  kkuurruulluunnaa  bbaaşşvvuurrmmaakk,,  

  

77..  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  aammaaççllaarrıınnıı  ggeerrççeekklleeşşttiirrmmeekk  iiççiinn  bbiilliimmsseell  vvee  tteekknniikk  aarraaşşttıırrmmaallaarr  yyaappmmaakk  vvee  

iihhttiiyyaaçç  dduuyyuullaann  eelleemmaannllaarrıı  iissttiihhddaamm  eettmmeekk;;  üüccrreettlleerriinnii,,  ççaallıışşmmaa  şşaarrttllaarrıınnıı  bbeelliirrlleemmeekk,,    

aannllaaşşmmaallaarr  vvee  aakkiittlleerr  yyaappmmaakk,,  

88..  YYuurrtt  ddıışşıınnddaa  üüyyeessii  bbuulluunnaann  rreessmmii  vvee  öözzeell  kkuurruulluuşşllaarrıınn  ttooppllaannttııllaarrıınnaa  tteemmssiillccii  vveeyyaa  ggöözzlleemmccii  

ggöönnddeerrmmeekk,,  yyuurrtt  iiççiinnddee  vvee  ddıışşıınnddaa  tteerrttiipplleenneecceekk  eettüütt  vvee  pprroojjee  ççaallıışşmmaallaarrıınnaa  kkaattııllaaccaakkllaarrıı  tteessppiitt  

eettmmeekk,,  

99..  KKoonnffeeddeerraassyyoonnaa  üüyyeelliikk  iiççiinn  bbaaşşvvuurraann  sseennddiikkaallaarrıınn  bbuu  iisstteemmlleerriinnii  kkaabbuull  vveeyyaa  rreeddddeettmmeekk,,  

1100..  ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarrıı  iillee  bbiirrlliikkttee  iiddaarree  iillee  ttoopplluu  ggöörrüüşşmmeelleerree  kkaattııllmmaakk,,  mmuuttaabbaakkaatt  mmeettiinnlleerriinnii  

iimmzzaallaammaakk,,    

1111..  KKaammuu  ççaallıışşaannllaarrıınnıınn  mmeesslleekkii  bbiillggiilleerriinnii  aarrttttıırraaccaakk  kkuurrss  vvee  kkoonnffeerraannssllaarr  tteerrttiipplleemmeekk;;  ssaağğllııkk,,  ssppoorr,,    

kküüttüüpphhaannee  vvee  bbeennzzeerrii  tteessiisslleerrii  kkuurrmmaakk,,  

1122..  YYaarrddıımm  ssaannddııkkllaarrıı  vvee  kkooooppeerraattiifflleerr  kkuurruullmmaassıı  iiççiinn  yyaarrddıımmccıı  oollmmaakk  vvee  nnaakkiitt  mmeevvccuudduunnuunn  %%1100  

‘‘uunnddaann  ffaazzllaa  oollmmaammaakk  üüzzeerree  kkrreeddii  vveerrmmeekk,,  

1133..  TTaaşşıınnıırr  ttaaşşıınnmmaazz  mmaallllaarrıınn  ssaattıınn  aallıınnmmaassıı,,  kkiirraallaannmmaassıı,,  iippootteekk  eettttiirriillmmeessii  vveeyyaa  mmeevvccuutt  ttaaşşıınnmmaazz  

mmaallllaarrıınn  ssaattııllmmaassıı  hhuussuussuunnddaa  ggeenneell  kkuurruull  kkaarraarrıı  uuyyaarrıınnccaa  ggeerreekkllii  iişşlleemmlleerrii  yyaappmmaakk,,  
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1144..  UUlluussllaarraarraassıı  kkuurruulluuşşllaarrllaa  yyaappııllaaccaakk  eekkoonnoommiikk,,  ssoossyyaall  vvee  sseennddiikkaall  aammaaççllıı  oorrttaakk  pprroojjeelleerrii  

yyüürrüüttmmeekk,,  

1155..    TTüüzzüükk  vvee  yyöönneettmmeelliikk  hhüükküümmlleerriinnee  aayykkıırrıı  hhaarreekkeett  eettttiiğğii  tteessppiitt  eeddiilleenn  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıı  ddiissiipplliinn  

kkuurruulluunnaa  sseevvkk  eettmmeekk,,  

1166..    33556688  ssaayyııllıı  KKaannuunnaa  ggöörree  ddeenneettiimm  yyeettkkiissiinnee  ssaahhiipp  mmeesslleekk  mmeennssuuppllaarrıınnıı  ggöörreevvlleennddiirrmmeekk  vvee  

hhaazzıırrllaayyaaccaakkllaarrıı  rraappoorrllaarrıı  ggeenneell  kkuurruullaa  ssuunnmmaakk,,  

1177..  TTüüzzüükk  ttaaddiill  tteekklliifflleerriinnii  hhaazzıırrllaayyııpp  ggeenneell  kkuurruullaa  ssuunnmmaakk,,  

1188..  KKaassaaddaa  bbuulluunndduurruullaaccaakk  aazzaammii  nnaakkiitt  mmeevvccuudduunnuu  bbeelliirrlleemmeekk,,  

1199..  BBööllggee  iill  vvee  iillççee  tteemmssiillcciilliikklleerrii  aaççmmaakk  vveeyyaa  kkaappaattmmaakk  tteemmssiillcciilleerrii  bbeelliirrlleemmeekk  vvee  ggeerreekkttiiğğiinnddee  

ddeeğğiişşttiirrmmeekk,,  

2200..  KKaannuunn  vvee  uulluussllaarraarraassıı  aannttllaaşşmmaa  hhüükküümmlleerriinnee  ggöörree  oolluuşşttuurruullaann  kkuurruull  vvee  kkoommiissyyoonnllaarraa  

kkaattııllaaccaakk  ddeelleeggeelleerrii,,  tteemmssiillccii  vvee  ggöözzlleemmcciilleerrii  sseeççmmeekk,,  

2211..  YYoolllluukk  vvee  ggüünnddeelliikklleerrllee  ssaattıınn  aallmmaa,,  tteesseellllüümm,,  bbuurrssllaarr,,  bbööllggee,,  iill  vvee  iillççee  tteemmssiillcciilliikklleerriinniinn,,  ggeenneell  

kkuurruull  ççaallıışşmmaa  uussuull  vvee  eessaassllaarrıı  iillee  hhiizzmmeettlleerriinn  iiffaassıı  bbaakkıımmıınnddaann  iihhttiiyyaaçç  dduuyyuullaann  yyöönneettmmeelliikklleerrii  

yyaappmmaakk,,  ddeeğğiişşttiirrmmeekk,,  yyüürrüürrllüüğğee  kkooyymmaakk  vveeyyaa  kkaallddıırrmmaakk,,  

2222..  GGeerreekkttiiğğiinnddee  ççeeşşiittllii  kkoommiissyyoonnllaarrıı  kkuurrmmaakk  vvee  ççaallıışşttıırrmmaakk,,  

2233..  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  aammaaçç  vvee  iillkkeelleerriinniinn  ggeerrççeekklleeşşmmeessiinnee  ggaayyrreett  eettmmeekk,,  kkaammuu  ggöörreevvlliilleerriinnii  

iillggiilleennddiirreenn  ççaallıışşmmaallaarrıı  iizzlleemmeekk,,  tteeşşkkiillaattllaannmmaa,,  eeğğiittiimm,,  ttoopplluu  ggöörrüüşşmmee  vvee  bbeennzzeerrii  kkoonnuullaarrddaa  

ççaallıışşmmaallaarr  yyaappmmaakk,,  

2244..  AAiiddaattllaarrıınn  ddüüzzeennllii  ttaahhssiillii  iillee  ggiiddeerrlleerriinn  bbüüttççeeyyee  uuyygguunnlluuğğuunnuu  tteemmiinn  eettmmeekk  vvee  ttaassaarrrruuffuu  

ssaağğllaammaakk,,  

2255..  EEğğiittiimm  iiççiinn  aayyrrııllaann  %%1100’’lluukk  ppaayyıı  aammaaccaa  uuyygguunn  bbiirr  şşeekkiillddee  kkuullllaannmmaakk,,  

2266..  ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarr  aarraassıınnddaa  ddaayyaannıışşmmaa  vvee  iişşbbiirrlliiğğiinnii  ggeelliişşttiirrmmeekk,,  

2277..  GGeenneell  kkuurruullccaa  vveerriilleecceekk  ddiiğğeerr  ggöörreevvlleerrii  yyaappmmaakk,,  

2288..  GGeenneell  kkuurruulluunn  yyeettkkii  aallaannıınnaa  ggiirreenn  hhuussuussllaarr  ddıışşıınnddaa  kkaallaann  yyaassaallaarr  vvee  ttüüzzüüğğüünn  öönn  ggöörrddüüğğüü  hheerr  

ttüürrllüü  ggöörreevvlleerrii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeekk,,  

2299..  KKaannuunn,,  yyöönneettmmeelliikk  vvee  sseennddiikkaa  ttüüzzüüğğüünnddee  bbeelliirrttiilleenn  hhuussuussllaarrıı  yyeerriinnee  ggeettiirreemmeeyyeenn  üüyyee  

sseennddiikkaallaarrıınn,,  sseennddiikkaa  ttüüzzüüğğüü  hhüükküümmlleerriinnee  ggöörree  ççaallıışşmmaassıınnıı  ssaağğllaarr..  ZZoorruunnlluu  oollaarraakk  yyaappııllmmaassıı  

ggeerreekkeenn  ggeenneell  kkuurruulluunnuu  hheerrhhaannggii  bbiirr  nneeddeennllee  yyaappaammaayyaann  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  üüyyeelleerriinniinn  11//55  nniinn  

vveeyyaa  sseennddiikkaa  ddeenneettlleemmee  kkuurruulluu’’nnuunn  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  bbaaşşkkaannllıığğıınnaa  yyaazzııllıı  bbaaşşvvuurruussuu  

üüzzeerriinnee  sseennddiikkaannıınn  ttüüzzüükk  hhüükküümmlleerriinnee  ggöörree  ggeenneell  kkuurruulluunnuunn  yyaappııllmmaassıınnıı  ssaağğllaarr..  GGeenneell  kkuurruull  

iişşlleemmlleerriinnii  yyüürrüüttmmeekk  üüzzeerree  iillggiillii  sseennddiikkaannıınn  bbiirr  üüyyeessiinnii  ggöörreevvlleennddiirriirr..  

    

YYöönneettiimm  KKuurruulluu  ÇÇaallıışşmmaa  EEssaassllaarrıı  
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YYöönneettiimm  KKuurruulluu  eenn  aazz  1155  ggüünnddee  bbiirr  ddeeffaa  ggeenneell  bbaaşşkkaannıınn  bbaaşşkkaannllıığğıınnddaa,,  ggeenneell  bbaaşşkkaann  yyookklluuğğuunnddaa  ggeenneell  

bbaaşşkkaannıınn  ggöörreevvlleennddiirreecceeğğii  GGeenneell  BBaaşşkkaann  YYaarrddıımmccııssıınnıınn  bbaaşşkkaannllıığğıınnddaa  ttooppllaannıırr..  YYöönneettiimm  kkuurruulluunnuunn  

ttooppllaannttıı  yyeetteerr  ssaayyııssıı  üüyyee  ttaamm  ssaayyııssıınnıınn  ssaalltt  ççooğğuunnlluuğğuu  iillee  aallıınnıırr..  OOyyllaarrıınn  eeşşiittlliiğğii  hhaalliinnddee  ttooppllaannttııyyıı  

bbaaşşkkaannıınn  ooyyuu  bbeelliirrlleerr..  

YYöönneettiimm  kkuurruulluu,,  ggeenneell  bbaaşşkkaann  yyaarrddıımmccııssıınnıınn  ((iiddaarrii))  hhaazzıırrllaaddıığğıı  ggüünnddeemmddeekkii  kkoonnuullaarrıı  vvee  ggeerreekkllii  ggöörrddüüğğüü  

ddiiğğeerr  kkoonnuullaarrıı  ggöörrüüşşeerreekk  kkaarraarraa  bbaağğllaarr..  

AAllıınnaann  kkaarraarrllaarr,,  kkaarraarr  ddeefftteerriinnee  yyaazzııllaarraakk  üüyyeelleerrccee  iimmzzaallaannıırr..  KKaarraarraa  mmuuhhaalliiff  kkaallaann  üüyyeelleerr  ggeerreekkççeelleerriinnii  

kkaarraarrıınn  aallttıınnaa  eekklleeyyeebbiilliirr..  

MMaazzeerreettssiizz  oollaarraakk  üüsstt  üüssttee  33((üüçç))  ttooppllaannttııyyaa  iişşttiirraakk  eettmmeeyyeenn  üüyyeenniinn  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  üüyyeelliiğğii  ddüüşşeerr..  

  

GGeenneell  BBaaşşkkaannıınn  GGöörreevv,,  YYeettkkii  vvee  SSoorruummlluulluukkllaarrıı;;  

MMaaddddee  2200  
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aa))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  ttüüzzeell  kkiişşiilliiğğiinnii  yyuurrtt  iiççiinnddee  vvee  yyuurrtt  ddıışşıınnddaa  tteemmssiill  eeddeerr..  YYöönneettiimm  kkuurruulluu  vvee  

iissttiişşaarrii  oorrggaannllaarraa  bbaaşşkkaannllııkk  eeddeerr..  GGeerreekkttiiğğiinnddee  bbuu  yyeettkkiilleerriinnii  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  üüyyeelleerriinnee  

ddeevvrreeddeerr..  

bb))  YYuurrtt  iiççiinnddee  vvee  yyuurrtt  ddıışşıınnddaa  öözzeell  vveeyyaa  rreessmmii  ttüüzzeell  kkiişşiilleerrllee  vvee  ddiiğğeerr  kkuurruulluuşşllaarr  nneezzddiinnddee  

kkoonnffeeddeerraassyyoonnuu  tteemmssiill  eeddeerr..  

cc))  İİllggiillii  sseekkrreetteerryyaallaarrllaa  bbiirrlliikkttee  ttüümm  yyaazzıışşmmaallaarrıı,,  mmaallii  sseekkrreetteerr  iillee  bbiirrlliikkttee  ttüümm  mmuuhhaasseebbee  vvee  

mmuuaammeellaatt  eevvrraakkıınnıı  iimmzzaallaarr..  

dd))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnddaakkii  bbüüttüünn  bbüürroollaarrıınn  ççaallıışşmmaallaarrıınnıı  ddeenneettiimmee  tteettkkiikkee  yyeettkkiilliiddiirr..  

ee))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  aaddıınnaa  bbaassıınn  ttooppllaannttııssıı  yyaappaarr  vvee  bbeeyyaannaattttaa  bbuulluunnuurr  vveeyyaa  yyaannllıışş  hhaabbeerrlleerrii  

tteekkzziipp  eeddeerr  ggeerreeğğiinnddee  bbuu  yyeettkkiissiinnii  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  üüyyeelleerriinnee  vveeyyaa  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  

tteemmssiillcciissiinnee  ddeevvrreeddeebbiilliirr..  

ff))  DDeenneettlleemmee  kkuurruulluu  rraappoorruunnuu  iillkk  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  ttooppllaannttııssıınnaa  ggeettiirriirr..  

gg))  GGeerreekkttiiğğiinnddee  bbeellggeeyyee  ddaayyaallıı  hhaarrccaammaallaarrddaa  bbuulluunnaabbiilliirr  vvee  iillkk  ttooppllaannttııddaa  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnuu  

bbiillggiilleennddiirriirr..  

hh))  GGeerreekkllii  ggöörrddüüğğüü  hhaalllleerrddee  bbaazzıı  yyeettkkiilleerriinnii  ddiiğğeerr  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  üüyyeelleerriinnee  ddeevvrreeddeebbiilliirr..  

ii))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  iillee  üüyyee  sseennddiikkaallaarr  aarraassıınnddaakkii  kkoooorrddiinnaassyyoonnuu  ssaağğllaarr,,  yyaappııllaann  vvee  yyaappııllaaccaakk  

ççaallıışşmmaallaarr  kkoonnuussuunnddaa  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnaa  bbiillggii  vveerriirr,,  ggeerreekkttiiğğiinnddee  ggöörreevvlleennddiirrmmee  yyaappaarr..  

jj))  EEkkoonnoommiikk  vvee  SSoossyyaall  kkoonnsseeyyddee  kkoonnffeeddeerraassyyoonnuu  tteemmssiill  eeddeerr..  

kk))  YYaayyıınn  oorrggaannıınnaa  ssaahhiipplliikk  eeddeerr..  

  

GGeenneell  BBaaşşkkaann  YYaarrddıımmccııssıınnıınn  ((İİddaarrii))  GGöörreevv,,  YYeettkkii  vvee  SSoorruummlluulluukkllaarrıı;;  
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aa))  GGeenneell  BBaaşşkkaannıınn  bbuulluunnmmaaddıığğıı  zzaammaannllaarrddaa,,  BBaaşşkkaannllııkk  ggöörreevviinnii  vveekkââlleetteenn  yyüürrüüttmmeekk  vvee  

yyeettkkiilleerriinnii  kkuullllaannmmaakk..  

bb))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  hheerr  ttüürrllüü  yyaazzıışşmmaallaarrıınnıı  yyaappmmaakk,,    KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  mmuuaammeellaatt  vvee  ddiiğğeerr  

iiddaarrii  hhiizzmmeett  üünniitteelleerriinnee  vvee  ppeerrssoonneelllleerriinnee  nneezzaarreett  eettmmeekk,,  PPeerrssoonneelliinn  ttüümm  öözzllüükk  hhaakkllaarrıınnıı  

ddüüzzeennlleemmeekk  vvee  kkoonnttrrooll  eettmmeekk..  

cc))  YYöönneettiimm  kkuurruulluu  ttooppllaannttıı  ggüünnddeemmiinnii  hhaazzıırrllaammaakk  vvee  kkaarraarrllaarrıınn  yyaazzııllmmaassıınnıı  ssaağğllaammaakk..  

dd))  GGeenneell  KKuurruullaa  ssuunnuullaaccaakk  ffaaaalliiyyeett  rraappoorruunnuu  hhaazzıırrllaammaakk,,  bbuunnllaarrıınn  ddeelleeggeelleerree  zzaammaannıınnddaa  

uullaaşşttıırrııllmmaassıınnıı  ssaağğllaammaakk..  

ee))  44668888  ssaayyııllıı  KKaammuu  GGöörreevvlliilleerrii  SSeennddiikkaallaarr  KKaannuunnuunn  4411..mmaaddddeessii  ((ee))  bbeennddiinnee  iissttiinnaaddeenn  

hhaazzıırrllaannaann  yyöönneettmmeelliikklleerrddee  bbeelliirrttiilleenn  ddeefftteerrlleerriinn  yyöönneettmmeelliikk  hhüükküümmlleerriinnee  ggöörree  ttaassddiikkiinniinn  

yyeerriinnee  ggeettiirriillmmeessii,,  kkaayyııttllaarrıınn  ddüüzzeennlleennmmee  uussuull  vvee  eessaassllaarrıınnaa  iilliişşkkiinn  yyöönneettmmeelliikklleerriinn  

ggeerreeğğiinniinn  yyeerriinnee  ggeettiirriillmmeessiinnii  ssaağğllaammaakk..  

ff))  TToopplluu  GGöörrüüşşmmeelleerriinn  yyaappıımmıı  iiççiinn  ggeerreekkllii  iişşlleemmlleerrii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeekk,,  TToopplluu  ggöörrüüşşmmeelleerrii  

yyüürrüüttmmeekk,,  ttoopplluu  ggöörrüüşşmmeelleerriinn  uuyygguullaannmmaassıınnıı  iizzlleemmeekk,,    uuyyuuşşmmaazzllııkkllaarrıınn  ggiiddeerriilleebbiillmmeessii  iiççiinn  

ggeerreekkllii  ffaaaalliiyyeettlleerrddee  bbuulluunnmmaakk  TToopplluu  GGöörrüüşşmmee  TTaassaarrııllaarrıınnıı  hhaazzıırrllaammaakk..  

gg))  GGeenneell  bbaaşşkkaann  vvee  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  oorrggaannllaarrıınnıınn  aallmmıışş  oolldduuğğuu  kkaarraarrllaarrıı  vvee  vveerreecceeğğii  ggöörreevvlleerrii  

yyeerriinnee  ggeettiirriirr..  

hh))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  vvee  üüyyee  sseennddiikkaallaarr  aarraassıınnddaakkii  mmeevvzzuuaatt  vvee  uuyygguullaammaa  bbiirrlliiğğiinniinn  ssaağğllaannmmaassıı,,  

bbiillggii  ppaayyllaaşşıımmıı  vvee  yyaarrddıımmllaaşşmmaannıınn  tteemmiinnii  iiççiinn  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  ggeenneell  sseekkrreetteerrlleerriiyyllee  bbiirrlliikkttee  

ççaallıışşmmaakk..  BBuu  aammaaççllaa  üüçç  aayyddaa  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  ggeenneell  sseekkrreetteerrlleerriinnii  ttooppllaannttııyyaa  ççaağğıırrmmaakk..  

TTooppllaannttııllaarr  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  mmeerrkkeezziinnddee  yyaappııllıırr..  TTooppllaannttııyyaa  AAnnkkaarraa  ddıışşıınnddaann  kkaattııllaaccaakk  

oollaann  ggeenneell  sseekkrreetteerrlleerriinn  hhaarrccaammaallaarrıı  iillggiillii  üüyyee  sseennddiikkaaccaa  kkaarrşşııllaannıırr..  

GGeenneell  BBaaşşkkaann  YYaarrddıımmccııssıınnıınn  ((DDıışş  İİlliişşkkiilleerr))  GGöörreevv,,  YYeettkkii  vvee  SSoorruummlluulluukkllaarrıı::  

MMaaddddee  2222  

aa))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  iillkkee  vvee  aammaaççllaarrıınnaa  uuyygguunn  yyuurrttddıışşıı  kkuurruulluuşşllaarrllaa  tteemmaass  kkuurrmmaakk,,  
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b) Yurt dışındaki sendikal kuruluşlara üyelik veya üyelikten çekilme ile ilgili işlemleri 
yürütmek, 

c) Uluslararası kuruluşlarla yapılacak ekonomik, sosyal ve sendikal amaçlı projeleri koordine 
etmek ve bu konulara ilişkin gerekli çalışmaları yapmak, 

dd))  UUlluussllaarraarraassıı  aannttllaaşşmmaa  hhüükküümmlleerriinnee  ggöörree  oolluuşşttuurruullaann  kkuurruull  vvee  kkoommiissyyoonnllaarraa  kkaattııllaaccaakk  

ddeelleeggeelleerriinn,,  tteemmssiillcciilleerriinn  vveeyyaa  ggöözzlleemmcciilleerriinn  sseeççiillmmeessiinnii  tteemmiinn  eettmmeekk,,  kkuurruull  vvee  

kkoommiissyyoonnllaarrıınn  ççaallıışşmmaallaarrıınnaa  kkaattııllmmaassıınnıı  ssaağğllaammaakk,,  

ee))  GGeenneell  BBaaşşkkaann  ttaarraaffıınnddaann  vveerriilleenn  ddiiğğeerr  ggöörreevvlleerrii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeekk  vvee  yyeettkkiilleerrii  kkuullllaannmmaakk,,  

  

TToopplluu  SSöözzlleeşşmmee  KKoooorrddiinnaattöörrüü  GGöörreevv,,  YYeettkkii  vvee  SSoorruummlluulluukkllaarrıı::  

MMaaddddee  2233  

aa))  ÜÜccrreett,,  iişş  vveerriimmii,,  ççaallıışşaannllaarrıınn  ssaağğllıığğıı  vvee  ggüüvveennlliiğğii,,  iissttiihhddaamm  ggiibbii  kkoonnuullaarrddaa  ddeerrlleeyyeecceeğğii  

bbiillggiilleerrii  bbiirr  rraappoorr  hhaalliinnddee  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  YYöönneettiimm  KKuurruulluunnaa  ssuunnaarr..    

bb))  MMüütteeaakkiipp  ddöönneemm  ttoopplluu  ssöözzlleeşşmmee  ttaassaarrııllaarrıınnıınn  hhaazzıırrllaannmmaassıı  iiççiinn  ggeerreekkllii  ttüümm  iissttaattiissttiikkii  

vveerriilleerr  iillee  bbiillggiilleerrii  ddeerrlleemmeekk  aammaaccııyyllaa  aarraaşşttıırrmmaa  yyaappmmaakk,,  ddookküümmaann  ttooppllaammaakk,,  ddüüzzeennlleemmeekk  

vvee  ddeeğğiişşiikklliikklleerrii  ttaakkiipp  eettmmeekk..  

cc))  BBaaşşkkaann  vvee  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  vveerriilleenn  ddiiğğeerr  ggöörreevvlleerrii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeekk  vvee  yyeettkkiilleerrii  

kkuullllaannmmaakk..  

  

BBaassıınn  vvee  İİlleettiişşiimm  KKoooorrddiinnaattöörrüü  GGöörreevv,,  YYeettkkii  vvee  SSoorruummlluulluukkllaarrıı::  

MMaaddddee  2244      

aa))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  bbaassıınn  vvee  yyaayyıınn  oorrggaannllaarrıı  iillee  iilliişşkkiilleerriinnii  ddüüzzeennlleemmeekk,,  

bb))  HHeerr  ttüürrllüü  bbaassıınn  vvee  yyaayyıınn  oorrggaannllaarrıınnıı  ttaakkiipp  eeddeerreekk  KKoonnffeeddeerraassyyoonnllaa  vveeyyaa  sseennddiikkaall  

ffaaaalliiyyeettlleerrllee  iillggiillii  hhaabbeerr,,  mmaakkaallee,,  ddeemmeeçç  vvee  bbeennzzeerrii  bbiillggii  vvee    

DDookküümmaannllaarrıı  bbeelliirrllii  bbiirr  ssiisstteemm  ddââhhiilliinnddee  ddeerrlleeyyeerreekk  BBaaşşkkaann  vvee  YYöönneettiimm  KKuurruulluunnuunn  bbiillggiissiinnee  

ssuunnmmaakk,,  

cc))  GGeenneell  BBaaşşkkaannıınn  bbiillggiissii  ddââhhiilliinnddee  bbaassıınn--yyaayyıınn  oorrggaannllaarrıınnaa  vveerriilleecceekk  ddeemmeeçç  vvee  bbaassıınn  bbiillddiirriissii  

hhaazzıırrllaammaakk  vvee  hhaazzıırrllaattmmaakk,,  

dd))  ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  ffaaaalliiyyeettlleerriinniinn  vvee  ççaallıışşmmaallaarrıınnıınn  kkaammuuooyyuunnaa  dduuyyuurruullmmaassıınnaa,,  bbaassıınn  vvee  

yyaayyıınn  oorrggaannllaarrıınnddaa  dduuyyuurruullmmaassıınnaa  yyaarrddıımmccıı  oollmmaakk,,  

ee))  BBaaşşkkaann  vvee  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  vveerriilleenn  ddiiğğeerr  ggöörreevvlleerrii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeekk  vvee  yyeettkkiilleerrii  

kkuullllaannmmaakk..  

  

OOrrggaanniizzaassyyoonn  KKoooorrddiinnaattöörrüü  GGöörreevv,,  YYeettkkii  vvee  SSoorruummlluulluukkllaarrıı::  

MMaaddddee  2255    

aa))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  bbüünnyyeessiinnddee  bbiirrlliikk  vvee  ddaayyaannıışşmmaa  rruuhhuunnuu  ppeekkiişşttiirrmmeekk  iiççiinn  eeğğlleennccee  ppiikknniikk,,  

kkeerrmmeess,,  sseerrggii  vvbb..  ggiibbii  ssoossyyaall  eettkkiinnlliikklleerr  ddüüzzeennlleemmeekk,,  

bb))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  zzoorruunnlluu  oorrggaannllaarrıınnddaa  aallıınnaann  kkaarraarrllaarr  ddooğğrruullttuussuunnddaa,,  üüyyeelleerrii  vvee  

aaiilleelleerriinniinn  yyaarraarrllaannmmaallaarrıı  iiççiinn  hhiizzmmeett  aammaaccııyyllaa  eeğğiittiimm  vvee  ssaağğllııkk  tteessiisslleerrii,,  ddiinnlleennmmee  yyeerrlleerrii  

ssppoorr  aallaannllaarrıı  vvee  bbeennzzeerrii  yyeerrlleerr  iillee  kkiittaappllııkk,,  kkrreeşş,,  yyuuvvaa  vvee  hhuuzzuurr  eevvlleerrii,,  yyaarrddıımmllaaşşmmaa  

ssaannddııkkllaarrıı  kkuurruullmmaassıınnaa  yyaarrddıımmccıı  oollmmaakk,,  

cc))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  zzoorruunnlluu  oorrggaannllaarrıınnddaa  aallıınnaann  kkaarraarrllaarr  ddooğğrruullttuussuunnddaa,,  yyaannggıınn,,  ssuu  bbaasskkıınnıı,,  

ddeepprreemm  ggiibbii  ttaabbiiii  aaffeettlleerriinn  vvuukkuuuunnddaa  ggeerreekkttiiğğiinnddee  üüyyeelliikk  şşaarrttıı  aarraannmmaakkssıızzıınn  nnaakkiitt  

mmeevvccuudduunnuunn  yyüüzzddee  oonnuunnuu  aaşşmmaammaakk  kkaayyddııyyllaa  aaffeettee  uuğğrraayyaann  bbööllggeelleerrddee  kkoonnuutt,,  ssaağğllııkk  vvee  

eeğğiittiimm  tteessiisslleerriinniinn  yyaappııllmmaassıınnaa  yyaarrddıımmccıı  oollmmaakk  vveeyyaa  bbuu  aammaaççllaa  KKaammuu  kkuurruumm  vvee  

kkuurruulluuşşllaarrıınnaa  yyaappııllaaccaakk  aayynnii  vvee  nnaakkddii  yyaarrddıımmllaarrıınn  kkoooorrddiinnaassyyoonnuunnuu  ssaağğllaammaakk,,  

dd))  SSaağğllııkk  eevvii,,  kküüttüüpphhaannee,,  kkrreeşş  vvee  bbeennzzeerrii  ssoossyyaall  tteessiisslleerriinn  kkuurruullmmaassıı  iiççiinn  ççaallıışşmmaallaarrıı  yyaappmmaakk  

vvee  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnuunn  oonnaayyıınnaa  ssuunnmmaakk,,  
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ee))  SSoossyyaall  vvee  kküüllttüürreell  eettkkiinnlliikklleerrii  ppllaannllaammaakk,,  pprrooggrraammllaammaakk  vvee  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnuunn  oonnaayyıınnaa  

ssuunnmmaakk,,    

ff))  KKuuttllaammaa,,  zziiyyaarreett,,  ttaazziiyyee,,  tteebbrriikk  vvee  bbuunnuunn  ggiibbii  ssoossyyaall  iilliişşkkiilleerrii  ttaannzziimm  eettmmeekk,,  

gg))  BBaaşşkkaann  vvee  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  vveerriilleenn  ddiiğğeerr  ggöörreevvlleerrii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeekk  vvee  yyeettkkiilleerrii  

kkuullllaannmmaakk,,  

hh))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  vvee  üüyyee  sseennddiikkaallaarr  aarraassıınnddaakkii  mmeevvzzuuaatt  vvee  uuyygguullaammaa  bbiirrlliiğğiinniinn  ssaağğllaannmmaassıı,,  

bbiillggii  ppaayyllaaşşıımmıı  vvee  yyaarrddıımmllaaşşmmaannıınn  tteemmiinnii  iiççiinn  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  ssoossyyaall  iişşlleerr  sseekkrreetteerrlleerriiyyllee  

bbiirrlliikkttee  ççaallıışşmmaakk..  BBuu  aammaaççllaa  üüçç  aayyddaa  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  ggeenneell  ssoossyyaall  iişşlleerr  sseekkrreetteerriinnii  

ttooppllaannttııyyaa  ççaağğıırrmmaakk..  TTooppllaannttııllaarr  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  mmeerrkkeezziinnddee  yyaappııllıırr..  TTooppllaannttııyyaa  

AAnnkkaarraa  ddıışşıınnddaann  kkaattııllaaccaakk  oollaann  ggeenneell  ssoossyyaall  iişşlleerr  sseekkrreetteerrlleerriinniinn  hhaarrccaammaallaarrıı  iillggiillii  üüyyee  

sseennddiikkaaccaa  kkaarrşşııllaannıırr..  

ii))  SSeennddiikkaall  aallaannddaa  ssoossyyaall  ççaallıışşmmaa  uuyygguullaammaallaarrıınnıı  ggeelliişşttiirrmmeekk  iiççiinn  ssoossyyaall  ççaallıışşmmaa  bbüürroossuunnuunn  

kkuurruullmmaassıınnıı  ssaağğllaammaakk  vvee  bbuu  bbüürrooyyuu  iişşlleettmmeekk..  

  

MMaallii  KKoooorrddiinnaattöörrüünn  GGöörreevv,,  YYeettkkii  vvee  SSoorruummlluulluukkllaarrıı::  

MMaaddddee  2266  

aa))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  mmuuhhaasseebbee  iişşlleerriinnii  kkaannuunn,,  ttüüzzüükk  vvee  yyöönneettmmeelliikk  hhüükküümmlleerrii  ggeerreeğğiinnccee  

yyüürrüüttüürr,,  ddeefftteerr  vvee  kkaayyııttllaarrıınn  zzaammaannıınnddaa  iişşlleennmmeessiinnii  tteemmiinn  eeddee,,  ddöönneemm  bbüüttççeelleerriinniinn  

uuyygguullaannmmaassıınnıı  ssaağğllaarr,,  ddeemmiirrbbaaşş  kkaayyııttllaarrıınnıı  zzaammaannıınnddaa  vvee  uussuullee  uuyygguunn  yyaappaarr,,  

bb))  TTaannzziimm  eeddeecceeğğii  ggeelliirr--ggiiddeerr  ttaabblloossuu  vvee  mmiizzaannllaarrıı  hheerr  aayyıınn  ssoonnuunnddaa  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnaa  ssuunnaarr,,  

cc))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeelliirrlleerriinniinn  ttooppllaannmmaassıınnıı  ssaağğllaarr,,  ssaarrffllaarrıınnıı  bbüüttççee  eessaassllaarrıınnaa  ggöörree  yyaappaarr,,  

mmuuhhaasseebbee  kkaayyııttllaarrıınnıı  ggeerreekkttiiğğii  ggiibbii  yyüürrüüttüürr,,  vveerrggii  vvee  ssiiggoorrttaa  pprriimmlleerriinnii  zzaammaannıınnddaa  ööddeerr  vvee  

mmuuhhaasseebbee  bbüürroossuunnuu  yyöönneettiirr,,  

dd))  TTaahhssiill,,  tteeddiiyyee,,  mmaahhssuupp  vvss..  mmuuhhaasseebbee  iişşlleemmlleerriinnee  iilliişşkkiinn  bbeellggeelleerrii  vvee  yyaazzıışşmmaallaarrıı  ggeenneell  

bbaaşşkkaannllaa  bbiirrlliikkttee  iimmzzaa  eeddeerr..  

ee))  GGeenneell  kkuurruullaa  ssuunnuullaaccaakk  bbiillaannççoo  vvee  ttaahhmmiinnii  bbüüttççeeyyii  hhaazzıırrllaayyaarraakk  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnaa  ssuunnaarr,,  

ff))  HHeerr  ttüürrllüü  vveerrggii  vvee  ssiiggoorrttaa  ppoolliiççeelleerriinniinn  zzaammaannıınnddaa  ööddeennmmeessiinnii  ssaağğllaarr,,  

gg))  33556688  ssaayyııllıı  kkaannuunnaa  ggöörree  ddeenneettiimm  yyeettkkiissii  aallmmıışş  mmeesslleekk  mmeennssuuppllaarrıınnıınn  hhaazzıırrllaayyaaccaağğıı  

rraappoorrllaarrıı  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnaa  ssuunnaarr,,  

hh))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  kkaassaassıınnddaa,,  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  bbeelliirrlleenneecceekk  mmiikkttaarr  kkaaddaarr  ppaarraa  

bbuulluunndduurruurr,,  

ii))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  yyöönneettiicciilleerriinniinn  mmaall  bbeeyyaannllaarrıınnıı  hheerr  yyııll  ddüüzzeennllii  oollaarraakk  aallıırr  vvee  ssaakkllaarr,,  

jj))  GGeenneell  bbaaşşkkaann  vvee  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  vveerriilleenn  ssaaiirr  ggöörreevvlleerrii  yyeerriinnee  ggeettiirriirr..  

kk))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  vvee  üüyyee  sseennddiikkaallaarr  aarraassıınnddaakkii  mmeevvzzuuaatt  vvee  uuyygguullaammaa  bbiirrlliiğğiinniinn  ssaağğllaannmmaassıı,,  

bbiillggii  ppaayyllaaşşıımmıı  vvee  yyaarrddıımmllaaşşmmaannıınn  tteemmiinnii  iiççiinn  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  ggeenneell  mmaallii  sseekkrreetteerrlleerriiyyllee  

bbiirrlliikkttee  ççaallıışşmmaakk..  BBuu  aammaaççllaa  üüçç  aayyddaa  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  ggeenneell  mmaallii  sseekkrreetteerrlleerriinnii  ttooppllaannttııyyaa  

ççaağğıırrmmaakk..  TTooppllaannttııllaarr  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  mmeerrkkeezziinnddee  yyaappııllıırr..  TTooppllaannttııyyaa  AAnnkkaarraa  ddıışşıınnddaann  

kkaattııllaaccaakk  oollaann  ggeenneell  mmaallii  sseekkrreetteerrlleerriinn  hhaarrccaammaallaarrıı  iillggiillii  üüyyee  sseennddiikkaaccaa  kkaarrşşııllaannıırr..  

  

TTeeşşkkiillaattllaannddıırrmmaa  KKoooorrddiinnaattöörrüünnüünn  GGöörreevv,,  YYeettkkii  vvee  SSoorruummlluulluukkllaarrıı::  

MMaaddddee  2277  

aa))  ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  tteeşşkkiillaattllaannmmaa  ççaallıışşmmaallaarrıınnıınn  eettkkiinn  vvee  vveerriimmllii  bbiirr  şşeekkiillddee  yyüürrüüttüüllmmeessiinnii  

ssaağğllaarr  vvee  üüyyee  sseennddiikkaallaarr  aarraassıınnddaakkii  uuyyuuşşmmaazzllııkkllaarrıı  ççöözzmmeeyyee  ççaallıışşıırr..  

bb))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  tteemmssiillcciilleerriinniinn  ççaallıışşmmaallaarrıınnıı  ggöözzeettlleerr  vvee  ddeenneettlleerr..  

cc))  GGöörreevvii  iillee  iillggiillii  rraappoorrllaarrıı  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnuunn  oonnaayyıınnaa  ssuunnaarr..  

dd))  GGeenneell  bbaaşşkkaann  vvee  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  vveerriilleenn  ggöörreevvlleerrii  yyeerriinnee  ggeettiirriirr..  

ee))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  vvee  üüyyee  sseennddiikkaallaarr  aarraassıınnddaakkii  mmeevvzzuuaatt  vvee  uuyygguullaammaa  bbiirrlliiğğiinniinn  

ssaağğllaannmmaassıı,,  bbiillggii  ppaayyllaaşşıımmıı  vvee  yyaarrddıımmllaaşşmmaannıınn  tteemmiinnii  iiççiinn  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  ggeenneell  

tteeşşkkiillaattllaannddıırrmmaa  sseekkrreetteerrlleerriiyyllee  bbiirrlliikkttee  ççaallıışşmmaakk..  BBuu  aammaaççllaa  üüçç  aayyddaa  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  

ggeenneell  tteeşşkkiillaattllaannddıırrmmaa  sseekkrreetteerrlleerriinnii  ttooppllaannttııyyaa  ççaağğıırrmmaakk..  TTooppllaannttııllaarr  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  
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ggeenneell  mmeerrkkeezziinnddee  yyaappııllıırr..  TTooppllaannttııyyaa  AAnnkkaarraa  ddıışşıınnddaann  kkaattııllaaccaakk  oollaann  ggeenneell  

tteeşşkkiillaattllaannddıırrmmaa  sseekkrreetteerrlleerriinniinn  hhaarrccaammaallaarrıı  iillggiillii  üüyyee  sseennddiikkaaccaa  kkaarrşşııllaannıırr..  

  

EEğğiittiimm  KKoooorrddiinnaattöörrüünnüünn  GGöörreevv,,  YYeettkkii  vvee  SSoorruummlluulluukkllaarrıı::  

MMaaddddee  2288  

aa))  YYöönneettiimm  KKuurruulluunnuunn  oonnaayyıınnddaann  ggeeççmmiişş  oollaann,,  eeğğiittiimm  pprrooggrraammıınnddaa  öönnggöörrüülleenn  sseemmiinneerr,,  

ppaanneell,,  sseemmppoozzyyuumm  vvbb..  hheerr  ttüürrllüü  ttooppllaannttıı  vvee  eeğğiittiimm  ççaallıışşmmaallaarrıınnaa  nneezzaarreett  eeddeerr..  

bb))  EEğğiittiimm  ççaallıışşmmaallaarrıınnıınn  ppllaannllaannmmaassıınnddaa  vvee  yyüürrüüttüüllmmeessiinnddee  kkoonnffeeddeerraassyyoonnaa  aaiitt  ddeerrggii,,  bbrrooşşüürr,,  

kkiittaapp  vvss..  yyaayyıınnllaarrıınn  nneeşşrreeddiillmmeessiinnii  ssaağğllaarr  

cc))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  iillggiillii  eeğğiittiimm  ççaallıışşmmaallaarrıınnddaann  vvee  uuyygguullaannaann  pprrooggrraammllaarrıınnddaann  ddoollaayyıı  bbüüttüünn  

ssoorruummlluulluuğğuu  ttaaşşıırr..  

dd))  ÜÜyyee  kkuurruulluuşşllaarrıınnıınn  eeğğiittiimm  ççaallıışşmmaallaarrıınnıınn  bbeellllii  bbiirr  uuyyuumm  iiççeerriissiinnddee  oollmmaassıınnıı  tteemmiinn  iiççiinn  

eeğğiittiimmddee  kkoooorrddiinnaassyyoonnuu  ssaağğllaarr..  

ee))  EEğğiittiimm  aallaannıınnddaa  ggeerreekkllii  ggöörrüülleenn  hheerr  ttüürrllüü  aarraaşşttıırrmmaa,,  ddeerrlleemmee,,  kküüllttüürreell  ççaallıışşmmaallaarrddaa  

bbuulluunnuurr..  

ff))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  hhaallkkllaa  iilliişşkkiilleerr  vvee  aarraaşşttıırrmmaa  iillee  iillggiillii  ffaaaalliiyyeettlleerriinnii  ddüüzzeennlleerr..    

gg))  KKeennddiissiinnee  bbaağğllaannaann,,  ddaaiirree,,  bbüürroo  vvee  ppeerrssoonneelliinn  ççaallıışşmmaallaarrıınnıı  ddeenneettlleerr..  

hh))  KKaammuu  ggöörreevvlliilleerrii  üüllkkee  ssoorruunnllaarrıı  hhaakkkkıınnddaa  ççeeşşiittllii  bbiilliimmsseell  aarraaşşttıırrmmaallaarr  yyaappaarr  vvee  yyaappttıırrıırr,,          

ii))  GGeenneell  bbaaşşkkaannıınn  vveerreecceeğğii  ddiiğğeerr  ggöörreevvlleerriinn  yyeerriinnee  ggeettiirriirr..  

jj))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  vvee  üüyyee  sseennddiikkaallaarr  aarraassıınnddaakkii  mmeevvzzuuaatt  vvee  uuyygguullaammaa  bbiirrlliiğğiinniinn  ssaağğllaannmmaassıı,,  

bbiillggii  ppaayyllaaşşıımmıı  vvee  yyaarrddıımmllaaşşmmaannıınn  tteemmiinnii  iiççiinn  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  ggeenneell  eeğğiittiimm  sseekkrreetteerrlleerriiyyllee  

bbiirrlliikkttee  ççaallıışşmmaakk..  BBuu  aammaaççllaa  üüçç  aayyddaa  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  ggeenneell  eeğğiittiimm  sseekkrreetteerrlleerriinnii  ttooppllaannttııyyaa  

ççaağğıırrmmaakk..  TTooppllaannttııllaarr  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  mmeerrkkeezziinnddee  yyaappııllıırr..  TTooppllaannttııyyaa  AAnnkkaarraa  ddıışşıınnddaann  

kkaattııllaaccaakk  oollaann  ggeenneell  eeğğiittiimm  sseekkrreetteerrlleerriinniinn  hhaarrccaammaallaarrıı  iillggiillii  üüyyee  sseennddiikkaaccaa  kkaarrşşııllaannıırr..  

  

HHuukkuukk  KKoooorrddiinnaattöörrüünnüünn  GGöörreevv,,  YYeettkkii  vvee  SSoorruummlluulluukkllaarrıı::  

MMaaddddee  2299  

aa))  MMeevvzzuuaattllaarrddaakkii  ggeelliişşmmeelleerrii  iinncceelleeyyeerreekk  YYöönneettiimm  KKuurruulluunnaa  ssuunnmmaakk,,  

bb))  TToopplluu  ssöözzlleeşşmmee  mmuuttaabbaakkaatt  mmeettnniinnddee  bbeelliirrttiilleenn  mmeevvzzuuaatt  ddeeğğiişşiikklliikklleerriinnii  ttaakkiipp  eettmmeekk  vvee  

YYöönneettiimm  KKuurruulluunnuunn  bbiillggiissiinnee  ssuunnmmaakk,,  

cc))  ÇÇaallıışşmmaa  hhaayyaattıınnddaann  ddooğğaann  hhuukkuukkii  kkoonnuullaarrıı  ttaakkiipp  eettmmeekk,,  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  aaddıınnaa  hhaarreekkeett  

eeddeenn  aavvuukkaattllaarraa  ddaavvaallaarr  aaççttıırrmmaakk,,  aavvuukkaattllaarr  aarraassıınnddaa  kkoooorrddiinneeyyii  ssaağğllaammaakk,,  

dd))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnaa  üüyyee  sseennddiikkaallaarr  aarraassıınnddaa  KKaammuu  ççaallıışşaannllaarrıınnıınn  ggeenneelliinnii  iillggiilleennddiirreenn  vvee  yyaarrggıı  

yyoolluu  iillee  ççöözzüümmlleenneecceekk  kkoonnuullaarrddaa  bbiirrlliikkttee  hhaarreekkeett  eeddiillmmeessiinnii  ssaağğllaammaakk,,  ttoopplluu  ddaavvaallaarr  

aaççııllmmaassıınnaa  yyaarrddıımmccıı  oollmmaakk,,  

ee))  BBaaşşkkaann  vvee  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  vveerriilleenn  ddiiğğeerr  ggöörreevvlleerrii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeekk  vvee  yyeettkkiilleerrii  

kkuullllaannmmaakk,,  

ff))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  vvee  üüyyee  sseennddiikkaallaarr  aarraassıınnddaakkii  mmeevvzzuuaatt  vvee  uuyygguullaammaa  bbiirrlliiğğiinniinn  ssaağğllaannmmaassıı,,  

bbiillggii  ppaayyllaaşşıımmıı  vvee  yyaarrddıımmllaaşşmmaannıınn  tteemmiinnii  iiççiinn  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  iillggiillii  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  

üüyyeelleerriiyyllee  bbiirrlliikkttee  ççaallıışşmmaakk..  BBuu  aammaaççllaa  üüçç  aayyddaa  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  iillggiillii  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  

üüyyeelleerriinnii  ttooppllaannttııyyaa  ççaağğıırrmmaakk..  TTooppllaannttııllaarr  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  mmeerrkkeezziinnddee  yyaappııllıırr..  

TTooppllaannttııyyaa  AAnnkkaarraa  ddıışşıınnddaann  kkaattııllaaccaakk  oollaann  iillggiillii  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  üüyyeelleerriinniinn  hhaarrccaammaallaarrıı  iillggiillii  

üüyyee  sseennddiikkaaccaa  kkaarrşşııllaannıırr..  

  



  1144  

DDEENNEETTLLEEMMEE  KKUURRUULLUU  

DDeenneettlleemmee  KKuurruulluunnuunn  OOlluuşşttuurruullmmaassıı  

MMaaddddee  3300  

DDeenneettlleemmee  KKuurruulluu;;  aaddaayy  ggöösstteerriilleennlleerr  aarraassıınnddaann  ggiizzllii  ooyyllaa  sseeççiilleenn  bbeeşş  aassiill  vvee  bbeeşş  yyeeddeekk  üüyyeeddeenn  oolluuşşuurr..  

DDeenneettlleemmee  kkuurruulluu  aassiill  üüyyeelleerrii,,  ggeenneell  kkuurruullddaann  iittiibbaarreenn  1155  ggüünn  iiççiinnddee  ttooppllaannaarraakk  kkeennddii  aarraallaarrıınnddaa  bbiirr  

bbaaşşkkaann,,  bbiirr  rraappoorrttöörr  vvee  bbiirr  üüyyee  sseeççeerreekk  ggöörreevvee  bbaaşşllaarr..  

DDeenneettlleemmee  kkuurruulluu  üüyyeelliikklleerriinnddee  bbooşşaallmmaa  hhaalliinnddee  eenn  ççookk  ooyyuu  aallaann  yyeeddeekk  üüyyee  ggöörreevvee  ççaağğrrııllıırr..  

  

DDeenneettlleemmee  KKuurruulluunnuunn  ÇÇaallıışşmmaassıı,,  GGöörreevv,,  YYeettkkii  vvee  SSoorruummlluulluukkllaarrıı  

MMaaddddee  3311  

DDeenneettlleemmee  kkuurruulluu  aann  aazz  aallttıı  aayyddaa  bbiirr  ddeeffaa  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  mmeerrkkeezziinnddee  ttooppllaannıırr,,  kkuurruull,,  ddaahhaa  kkııssaa  

ssüürreelleerrddee  ddeenneettlleemmee  yyaappmmaa  yyeettkkiissiinnee  ssaahhiippttiirr..  DDeenneettlleemmeenniinn  yyaappııllaabbiillmmeessii  iiççiinn  kkuurruull  üüyyeelleerriinnddeenn  eenn  

aazz  üüçç  üüyyeenniinn  bbiirr  aarraayyaa  ggeellmmeessii  şşaarrttttıırr..  KKuurruull,,  kkaarraarrllaarrıınnıı  ooyy  ççookklluuğğuu  iillee  aallıırr..  OOyyllaarrddaa  eeşşiittlliikk  hhaalliinnddee  

bbaaşşkkaannıınn  kkaattııllddıığğıı  ttaarraaff  ççooğğuunnlluuğğuu  ssaağğllaammıışş  ssaayyııllıırr..    

GGeerreekkllii  ggöörrüülleenn  hhaalllleerrddee,,  ggeenneell  bbaaşşkkaannıınn  tteekklliiffii  üüzzeerriinnee  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  ddaa  ddeenneettlleemmee  

kkuurruulluunnuu  oollaağğaannüüssttüü  ttooppllaannttııyyaa  ççaağğıırraabbiilliirr..  

  

DDeenneettlleemmee  kkuurruulluunnuunn  ggöörreevvlleerrii  şşuunnllaarrddıırr::  

aa))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  ddeenneettlleemmee  kkuurruulluu  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ttüüzzüüğğüünnee  uuyygguunn  oollaarraakk  iiddaarrii  vvee  mmaallii  

ddeenneettiimmiinnii  yyaappaarr..  AArraa  rraappoorruunnuu  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  bbaaşşkkaannllıığğıınnaa  vveerriirr..  DDöönneemm  ssoonnuu  rraappoorruunnuu  

ggeenneell  kkuurruullaa  ssuunnaarr..    

bb))  YYöönneettiimm  kkuurruulluu  ffaaaalliiyyeettlleerriinniinn  ggeenneell  kkuurruull  kkaarraarrllaarrıınnaa  uuyygguunn  oollaarraakk  yyaappııllııpp  yyaappııllmmaaddıığğıınnıı  

ddeenneettlleerr..    

cc))  DDeenneettççiilleerr,,  ddeenneettiimmlleerriinnii  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  mmeerrkkeezziinnddee  yyaappaarrllaarr,,  eevvrraakk  vveeyyaa  ddeefftteerrlleerrii  ddıışşaarrııyyaa  

ççııkkaarraammaazzllaarr..  

dd))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnuunn  ççaağğrrııssıı  üüzzeerriinnee  ttüüzzüüğğüünn  77..iinnccii  mmaaddddeessiinnddee  bbeelliirrttiilleenn  

kkoonnuullaarrddaa  üüyyee  sseennddiikkaallaarrddaa  ddaa  ddeenneettiimm  ggöörreevviinnii  yyaappaarr..  

ee))  DDeenneettlleemmee  KKuurruulluu  yyaappttıığğıı  ddeenneettlleemmeelleerr  ssıırraassıınnddaa  kkoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  mmaallii  iişşlleerriinnddee  uussuullssüüzzllüükk  

vvee  yyoollssuuzzlluukkllaarr  ggöörrddüüğğüü  ttaakkddiirrddee  dduurruummuu  rraappoorrllaa  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnaa  bbiillddiirriirr..  

SSoorruuşşttuurrmmaayyıı  ddeerriinnlleeşşttiirrmmeekk  iiççiinn  ggeerreekkllii  ggöörrddüüğğüü  ttaakkddiirrddee  bbuu  ffiiiilllleerrii  iişşlleeyyeennlleerriinn  ggeeççiiccii  oollaarraakk  

ggöörreevvddeenn  eell  ççeekkttiirriillmmeessii  iisstteerr..  YYöönneettiimm  kkuurruulluu  ddeenneettiimm  kkuurruulluunnuunn  iisstteeğğiinnii  kkaabbuull  eettmmeemmeessii,,  

yyoollssuuzzlluukk  vvee  uussuullssüüzzllüükk  yyaappttıığğıı  iiddddiiaa  eeddiilleennlleerrii  ggöörreevvddeenn  eell  ççeekkttiirrmmeemmee  kkaarraarrıınnddaa  ııssrraarr  eettmmeessii  

hhaalliinnddee,,  ddeenneettlleemmee  kkuurruulluu  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnddaann  ggeenneell  kkuurruulluunn  oollaağğaannüüssttüü  ttooppllaannttııyyaa  

ççaağğrrııllmmaassıınnıı  İİsstteeyyeebbiilliirr..  BBuu  dduurruummddaa,,  yyöönneettiimm  kkuurruulluu,,  aallttmmıışş  ggüünn  iiççiinnddee  ggeenneell  kkuurruulluu  

oollaağğaannüüssttüü  ttooppllaannttııyyaa  ççaağğıırrmmaakk  zzoorruunnddaaddıırr..    

ff))  GGeenneell  kkuurruull,,  ggöörreevvddeenn  eell  ççeekkttiirriilleennlleerrii  ggöörreevvlleerriinnee  iiaaddee  eeddeecceeğğii  ggiibbii  iihhrraaççllaarrıınnaa  ddaa  kkaarraarr  

vveerreebbiilliirr..  GGöörreevvlleerriinnee  iiaaddee  eeddiilleennlleerree,,  ggöörreevvddeenn  eell  ççeekkttiirrddiikklleerrii  ssüürreeyyee  aaiitt  üüccrreett  vvee  ssoossyyaall  

hhaakkllaarrıı  kkoonnffeeddeerraassyyoonnccaa  ööddeenniirr..  KKoonnffeeddeerraassyyoonnddaann  iihhrraaccıınnaa  kkaarraarr  vveerriilleennlleerr  hhaakkkkıınnddaa  iissee  

yyaarrggıı  mmeerrcciilleerriinnee  bbaaşşvvuurruullaabbiilliirr..  

  

DDİİSSİİPPLLİİNN  KKUURRUULLUU  

DDiissiipplliinn  KKuurruulluunnuunn  OOlluuşşttuurruullmmaassıı  

MMaaddddee  3322  

DDiissiipplliinn  KKuurruulluu;;  aaddaayy  ggöösstteerriilleennlleerr  aarraassıınnddaann  ggiizzllii  ooyy,,  aaççııkk  ssaayyıımm  vvee  ddöökküümm  eessaassıınnaa  ggöörree  sseeççiilleenn  bbeeşş  

aassııll  vvee  bbeeşş  yyeeddeekk  üüyyeeddeenn  oolluuşşuurr..  

DDiissiipplliinn  kkuurruulluu  aassııll  üüyyeelleerrii,,  ggeenneell  kkuurruullddaann  iittiibbaarreenn  1155  ggüünn  iiççiinnddee  ttooppllaannaarraakk  kkeennddii  aarraallaarrıınnddaa  bbiirr  

bbaaşşkkaann  vvee  bbiirr  rraappoorrttöörr  sseeççeerreekk  ggöörreevvee  bbaaşşllaarrllaarr    

DDiissiipplliinn  kkuurruulluu  üüyyeelliikklleerriinnddee  bbooşşaallmmaa  hhaalliinnddee,,  eenn  ççookk  ooyy  aallaannddaann  bbaaşşllaammaakk  ssuurreettiiyyllee  yyeeddeekk  üüyyee  

ggöörreevvee  ççaağğrrııllıırr..  

  



  1155  

DDiissiipplliinn  KKuurruulluunnuunn  ÇÇaallıışşmmaassıı,,  GGöörreevv,,  YYeettkkii  vvee  SSoorruummlluulluukkllaarrıı  

  MMaaddddee  3333  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  ddiissiipplliinn  kkuurruulluu,,    yyöönneettiimm  kkuurruulluunnuunn  ççaağğrrııssıı  üüzzeerriinnee  ttooppllaannıırr..  

KKuurruulluunn  ttooppllaannaabbiillmmeessii  iiççiinn  eenn  aazz  üüçç  kkuurruull  üüyyeessiinniinn  bbiirr  aarraayyaa  ggeellmmeessii  şşaarrttttıırr..  KKuurruull,,  kkaarraarrllaarrıınnıı  ooyy  

ççookklluuğğuu  iillee  vveerriirr..  OOyyllaarrıınn  eeşşiittlliiğğii  hhaalliinnddee,,  bbaaşşkkaannıınn  kkaattııllddıığğıı  ttaarraaff  ççooğğuunnlluuğğuu  ssaağğllaammıışş  ssaayyııllıırr..    

DDiissiipplliinn  kkuurruulluu,,  iillggiilliinniinn  yyaazzııllıı  ssaavvuunnmmaassıınnıı  ddaa  aallddııkkttaann  ssoonnrraa  kkaarraarrıınnıı,,  ggeerreeğğii  yyaappııllmmaakk  üüzzeerree  

kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  bbaaşşkkaannllıığğıınnaa  ssuunnaarr..  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  ddiissiipplliinn  kkuurruulluu;;  

aa))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  ttüüzzüüğğüünnee  vvee  bbuunnaa  ddaayyaannııllaarraakk  ççııkkaarrııllaann  yyöönneettmmeelliikk  vvee  yyeettkkiillii  oorrggaannllaarr  

kkaarraarrllaarrıınnaa  aayykkıırrıı  ddaavvrraannıışşttaa  bbuulluunnmmaakk,,  

bb))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  iillkkee  vvee  aammaaççllaarrıınnaa  uuyymmaammaakk,,  KKoonnffeeddeerraassyyoonnddaa  aahheennggii  bboozzmmaakk,,  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  ssıırrllaarrıınnıı  aaççıığğaa  vvuurrmmaakk  vvee  kkaammuuooyyuu  öönnüünnddee  ggüüççssüüzz  ggöösstteerreecceekk  ddaavvrraannıışşllaarrddaa  

bbuulluunnmmaakk,,  

cc))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  aammaaççllaarrıınnıı  ggööllggeelleeyyeecceekk  vvee  eennggeell  oollaaccaakk  eeyylleemm,,  ssöözz  vveeyyaa  ççaallıışşmmaallaarrddaa  

bbuulluunnmmaakk,,  

dd))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  yyüürrüüttttüüğğüü  ttoopplluu  ggöörrüüşşmmee  mmüüzzaakkeerreelleerriinnee  vvee  ddiiğğeerr  ffaaaalliiyyeettlleerriinnee  eennggeell  

oollmmaakk,,  aayykkıırrıı  eeyylleemmlleerrddee  bbuulluunnmmaakk  vvee  kkoonnffeeddeerraassyyoonnuu  kkaammuuooyyuu  öönnüünnddee  yyeerrmmeekk,,  

ee))  BBaaşşkkaa  bbiirr  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu  vveeyyaa  bbaaşşkkaa  KKoonnffeeddeerraassyyoonnllaarraa  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıı  ddeesstteekklleemmeekk,,  

ff))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu  kkiişşiisseell  ççııkkaarrllaarrıı  iiççiinn  kkuullllaannmmaakk,,  

gg))  KKeennddiissiinnee  vveerriilleenn  yyeettkkiilleerrii  kkööttüüyyee  kkuullllaannmmaakk,,  

hh))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnaa  vveerriillmmeessii  ggeerreekkeenn  aaiiddaatt  bboorrccuunnuu  eenn  ffaazzllaa  üüçç  aayy  üüsstt  üüssttee  ööddeemmeemmeekk,,  aaiiddaattllaa  

iillggiillii  bbiillggii  vvee  bbeellggeelleerr  iillee  ddiiğğeerr  mmaallii  yyüükküümmllüüllüükklleerriinnii  ssaaiirr  bboorrççllaarrıınnıı  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  mmaakkbbuull  

vvee  mmuutteebbeerr  kkaabbuull  eeddiillmmeeyyeenn  bbiirr  nneeddeennllee  ööddeemmeemmeekk,,  

GGiibbii  ssuuççllaarrıı  iişşlleeyyeenn  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  yyöönneettiicciilleerrii  iillee  üüyyeelleerrii  hhaakkkkıınnddaa  ssoorruuşşttuurrmmaa  yyaappaarraakk  iillggiilliinniinn  yyaazzııllıı  

ssaavvuunnmmaassıınnıı  ddaa  aallmmaakk  ssuurreettiiyyllee  uuyyaarrmmaa,,  kkıınnaammaa  vveeyyaa  ggeeççiiccii  oollaarraakk  aazzaammii  üüçç  aayy  ssüürreellii  iişştteenn  eell  

ççeekkttiirrmmee  cceezzaassıı  iillee  üüyyee  sseennddiikkaallaarraa  ggeeççiiccii  iihhrraaçç  cceezzaallaarrıınnddaann  bbiirriinnii  vveerriirr  vvee  ssoonnuuccuunnuu  ggeerreeğğii  yyaappııllmmaakk  

üüzzeerree  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  bbaaşşkkaannllıığğıınnaa  bbiillddiirriirr..  

BBeennzzeerr  ssuuççllaarrıınn  üüyyee  sseennddiikkaa  yyöönneettiiccii  vvee  üüyyeelleerrii  ttaarraaffıınnddaann  iişşlleennmmeessii  dduurruummuunnddaa  ddiissiipplliinn  kkuurruulluu  üüyyee  

sseennddiikkaallaarrddaann  kkoonnuunnuunn  ssoorruuşşttuurruullmmaassıınnıı  vvee  ssoonnuuccuunn  üüçç  aayy  iiççiinnddee  bbiillddiirriillmmeessii  iisstteerr..  DDiissiipplliinn  kkuurruulluu  

iillggiillii  sseennddiikkaannıınn  ttuuttuummuunnuu  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnaa  bbiillddiirriirr..  İİllggiillii  sseennddiikkaannıınn  hheerrhhaannggii  bbiirr  

ssoorruuşşttuurrmmaa  yyaappmmaammaassıı  dduurruummuunnddaa  iissnnaatt  eeddiilleenn  ssuuççuu  kkaabbuull  eettmmiişş  ssaayyııllıırr..    

VVeerriilleenn  cceezzaayyaa  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  kkuurruulluu  nneezzddiinnddee  iittiirraazz  eeddiilleebbiilliirr..  İİttiirraazz  üüzzeerriinnee  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  

ggeenneell  kkuurruulluu  dduurruummuu  iinncceelleerr  vvee  uuyygguunn  ggöörrüürrssee  ddiissiipplliinn  kkuurruulluunnuunn  vveerrddiiğğii  cceezzaayyıı  kkaallddıırraabbiilliirr..    

ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarr,,  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  kkaarraarrıı  iillee  ddiissiipplliinn  kkuurruulluunnaa  sseevvkk  eeddiilleebbiilliirr..  GGeeççiiccii  oollaarraakk  iişştteenn  eell  

ççeekkttiirrmmee  vvee  ggeeççiiccii  iihhrraaçç  cceezzaallaarrıınnıınn  ssüürreessii  eenn  ffaazzllaa  oollaağğaann  ggeenneell  kkuurruull  ttaarriihhiinnee  kkaaddaarrddıırr..  GGeeççiiccii  iihhrraaçç  

ssüürreessii  iiççiinnddee  üüyyeelliikk  aaiiddaattıı  ööddeemmee  yyüükküümmllüüllüüğğüü  ddeevvaamm  eeddeerr..  

  

  

KKOONNFFEEDDEERRAASSYYOONN  MMEECCLLİİSSİİ    

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  MMeecclliissiinniinn  OOlluuşşmmaassıı  vvee  GGöörreevvlleerrii  

MMaaddddee  3344  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  MMeecclliissii;;  ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  üüyyee  ssaayyııllaarrıı  nniissppeettiinnee  ggöörree  yyııllddaa  bbiirr  bbeelliirrlleeyyeecceeğğii  eellllii  

tteemmssiillcciiddeenn  oolluuşşuurr..  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  MMeecclliissiinnee,,  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  bbaaşşkkaannıı  bbaaşşkkaannllııkk  eeddeerr..  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  mmeecclliissiinniinn  ççaallıışşmmaa  uussuull  vvee  eessaassllaarrıı  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  bbeelliirrlleenniirr..  

  

BBAAŞŞKKAANNLLAARR  KKUURRUULLUU  

BBaaşşkkaannllaarr  KKuurruulluunnuunn  OOlluuşşmmaassıı,,  GGöörreevv  vvee  YYeettkkiilleerrii  
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MMaaddddee  3355  

BBaaşşkkaannllaarr  KKuurruulluu,,  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  ggeenneell  bbaaşşkkaannllaarrıınnddaann  oolluuşşuurr..  GGeenneell  bbaaşşkkaannllaarrddaann  hheerrhhaannggii  bbiirriinniinn  

mmüüccbbiirr  bbiirr  sseebbeeppllee  ttooppllaannttııyyaa  kkaattııllaammaaddıığğıı  dduurruummllaarrddaa,,  ttooppllaannttııyyaa  iillggiillii  sseennddiikkaannıınn  ggeenneell  bbaaşşkkaannıınnıınn  

yyaazzııllıı  oollaarraakk  ggöörreevvlleennddiirreecceeğğii  bbiirr  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  üüyyeessii  kkaattııllıırr..  BBaaşşkkaannllaarr  kkuurruulluu  üüyyeessiinniinn,,  

sseennddiikkaassıınnddaakkii  ggöörreevviinniinn  ssoonn  bbuullmmaassıı  hhaalliinnddee  yyeerriinnee  sseeççiilleenn  yyöönneettiiccii,,  bbaaşşkkaannllaarr  kkuurruulluunnaa  iişşttiirraakk  eeddeerr..    

BBaaşşkkaannllaarr  kkuurruulluunnaa,,  ggeenneell  bbaaşşkkaann  bbaaşşkkaannllııkk  eeddeerr..  BBaaşşkkaannllaarr  kkuurruulluu  ggeenneell  bbaaşşkkaannıınn  yyaazzııllıı  ççaağğrrııssıı  

üüzzeerriinnee  eenn  aazz  iikkii  aayyddaa  bbiirr  oollaağğaann,,  ggeerreekkttiiğğiinnddee  oollaağğaannüüssttüü  ttooppllaannıırr..  AAyyrrııccaa  bbaaşşkkaannllaarr  kkuurruulluu  üüyyeelleerriinniinn  

yyaarrııddaann  bbiirr  ffaazzllaassıınnıınn  yyaazzııllıı  mmüürraaccaaaattıı  üüzzeerriinnee  ggeenneell  bbaaşşkkaann,,  bbaaşşkkaannllaarr  kkuurruulluunnuu  ttooppllaannttııyyaa  ççaağğıırrıırr..    

BBaaşşkkaannllaarr  kkuurruulluunnuunn  ggöörreevvlleerrii::  

aa))  ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  mmeesseelleelleerrii  eellee  aallıınnıırr..  BBuu  kkoonnuuddaa  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnaa  ttaavvssiiyyeelleerrddee  bbuulluunnuulluurr,,  

bb))  KKuurruullllaarrıınn  ççaallıışşmmaallaarrıı  hhaakkkkıınnddaa  bbiillggii  aallıınnıırr..  ÇÇaallıışşmmaallaarrıınn  ddaahhaa  rraassyyoonneell  hhaallee  ggeettiirriillmmeessii  iiççiinn  

öönneerriilleerrddee  bbuulluunnuurr,,  

cc))  ÇÇaallıışşmmaa  hhaayyaattıınnıı  iillggiilleennddiirreenn  yyaassaa,,  ttaassaarrıı  vvee  ddiiğğeerr  mmeevvzzuuaatt  üüzzeerriinnddee  ggöörrüüşşlleerriinnii  oorrttaayyaa  kkooyyaarr..  

dd))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnaa  üüyyee  sseennddiikkaallaarr  oollaağğaann  ggeenneell  kkuurruull  ddöönneemmlleerriinnddee  sseeççiimm  ttaakkvviimmiinnee  iilliişşkkiinn  ggöörrüüşş  

vvee  öönneerriilleerriinnii  bbiillddiirriirr..  

ee))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  iiçç  vvee  ddıışş  ggeenneell  ppoolliittiikkaassıınnıı  ttaarrttıışşıırr,,  ggöörrüüşş  vvee  ttaavvssiiyyeelleerriinnii  tteessppiitt  eeddeerreekk  

yyöönneettiimm  kkuurruulluunnaa  ssuunnaarr  vvee  aaççııkkllaarr..  

ff))  TTeeşşkkiillaattıınn  oorrttaakk  kkoonnuullaarrıı  hhaakkkkıınnddaa  üüyyee  kkuurruulluuşşllaarr  aarraassıınnddaa  ddeennggeeyyii  ssaağğllaayyııccıı  öönneerriilleerrddee  

bbuulluunnuurr..  

gg))  EEğğiittiimm,,  tteeşşkkiillaattllaannddıırrmmaa  vvee  mmaallii  ppoolliittiikkaannıınn  tteessppiittiinnddee  ggöörrüüşş  vvee  öönneerriilleerrddee  bbuulluunnuurr,,  

hh))  BBaaşşkkaannllaarr  kkuurruulluunnccaa  oorrttaayyaa  kkoonnuullaaccaakk  ggöörrüüşşlleerr,,  öözzeell  bbiirr  ddeefftteerree  kkaayyddeeddiilliirr,,  iimmzzaallaannaarraakk  

mmuuhhaaffaazzaa  eeddiilliirr..  

  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  TTeemmssiillcciilleerrii  

MMaaddddee  3366  

YYöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  ggeerreekkllii  ggöörrüülleenn  iilllleerrddee  kkoonnffeeddeerraassyyoonnuu  tteemmssiill  eettmmeekk  vvee  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn,,  şşuubbee,,  iill,,  

İİllççee  vvee  iişşyyeerrii  tteemmssiillcciilliikklleerrii  aarraassıınnddaa  kkoooorrddiinnaassyyoonnuu  ssaağğllaammaakk  üüzzeerree  tteemmssiillcciilliikklleerr  oolluuşşttuurruullaabbiilliirr..    

TTeemmssiillcciilliikklleerriimmiizziinn  ffaaaalliiyyeett  ggöösstteerreecceeğğii  bbüürroollaarrıınn  kkiirraa  vvee  ddiiğğeerr  ggiiddeerrlleerrii  tteemmssiillcciilliiğğiinn  bbuulluunndduuğğuu  

yyeerrddeekkii  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  aaiiddaatt  ggeelliirrlleerrii  oorraannıınnddaa  ppaayy  eeddiilliirr..  

TTeemmssiillcciilleerr,,  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa,,  bbiirr  yyııllllııkk  ssüürree  iiççiinn  oo  iillddeekkii  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  üüyyeelleerrii  aarraassıınnddaann  

ggöörreevvlleennddiirriilliirr..  TTeemmssiillcciilleerriinn  ggöörreevv,,  yyeettkkii  vvee  ssoorruummlluulluukkllaarrıı  bbiirr  yyöönneettmmeelliikk  iillee  bbeelliirrlleenniirr..  

TTeemmssiillcciilliikk  hhaarrccaammaallaarrıınnıınn  nnee  şşeekkiillddee  kkaarrşşııllaannaaccaağğıı  MMuuhhaasseebbee  vvee  HHaarrccaammaallaarr  YYöönneettmmeelliiğğiinnddee  bbeelliirrttiilliirr..  

  

DDÖÖRRDDÜÜNNCCÜÜ  BBÖÖLLÜÜMM  

MMAALLİİ  HHÜÜKKÜÜMMLLEERR  

  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  GGeelliirrlleerrii  

MMaaddddee  3377  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  ggeelliirrlleerrii  şşuunnllaarrddıırr::  

aa))  ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarrddaann  aallıınnaaccaakk  aaiiddaattllaarr,,  

bb))  MMaall  vvaarrllıığğıı  ggeelliirrlleerrii,,  mmaall  vvaarrllıığğıı  ddeeğğeerrlleerriinniinn  ddeevviirr,,  tteemmlliikk  vvee  ssaattıışşllaarrıınnddaann  ddooğğaann  ggeelliirrlleerr,,  

cc))  BBaağğıışş  vvee  yyaarrddıımmllaarr,,  

dd))  44668888  ssaayyııllıı  kkaannuunnaa  ggöörree  yyaappııllaabbiilleecceekk  ffaaaalliiyyeettlleerrddeenn  eellddee  eeddiilleecceekk  ggeelliirrlleerr,,  

ee))  ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarrllaa  uulluussllaarraarraassıı  kkuurruulluuşşllaarrddaann  aallıınnaaccaakk  yyaarrddıımm  vvee  bbaağğıışşllaarr,,  

ff))  DDiiğğeerr  ggeelliirrlleerr..  

gg))  HHeerr  ççeeşşiitt  ggeelliirriinn  ttaahhssiillii,,  ssıırraa  nnuummaarraallıı,,  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  mmüühhüürrllüü  vvee  ttaahhssiill  eeddeenniinn  iimmzzaassıınnıı  

ttaaşşııyyaann  kkooppyyaallıı  mmaakkbbuuzz  kkaarrşşııllıığğıı  vveeyyaa  bbaannkkaa  aarraaccııllıığğıı  iillee  yyaappııllıırr..  GGeelliirrlleerrii  KKaannuunnuunn  

öönnggöörrddüüğğüü  ddeefftteerrlleerree  iişşlleemmeekk  zzoorruunnlluudduurr..  



  1177  

hh))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn,,  ggeelliirrlleerriinnii  3300  ggüünn  iiççiinnddee  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  bbeelliirrlleenneecceekk  bbaannkkaallaarrddaann  

bbiirriinnee  yyaattıırrmmaakk  zzoorruunnddaaddıırr..  ZZoorruunnlluu  ggiiddeerrlleerr  iiççiinn  kkoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  kkaassaassıınnddaa  ttuuttuullaaccaakk  

nnaakkiitt  mmeevvccuudduu,,  yyüürrüürrllüükktteekkii  aassggaarrii  üüccrreettiinn  bbrrüütt  ttuuttaarrıınnıınn  2200  kkaattıınnıı  ggeeççeemmeezz..  

  

ÜÜyyeelliikk  AAiiddaattllaarrıı  

MMaaddddee  3388  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnaa  üüyyee  sseennddiikkaallaarr,,  aayyllııkk  ggeelliirrlleerriinniinn  %%  1155’’ii  oorraannıınnddaa  hheerr  aayy  aaiiddaatt  ööddeerrlleerr..  AAnnccaakk,,  

kkoonnffeeddeerraassyyoonnaa  üüyyee  oollaann  vvee  ggeenneell  mmeerrkkeezzii  AAnnkkaarraa  ddıışşıınnddaa  bbuulluunnaann  sseennddiikkaallaarr  aayyllııkk  ggeelliirrlleerriinniinn    %%1100  

oorraannıınnddaa  aaiiddaatt  ööddeerrlleerr..    

ÜÜyyeelliikk  aaiiddaattıı  ttaakkiipp  eeddeenn  aayyıınn  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  mmaakkbbuuzz  kkaarrşşııllıığğıı  kkoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  bbaannkkaa  hheessaabbıınnaa  yyaattıırrııllıırr..  

AAyyrrııccaa,,  iillggiillii  aayyaa  aaiitt  bbaannkkaa  hheessaapp  eekkssttrreessiinniinn  bbiirr  öörrnneeğğiinnii  kkoonnffeeddeerraassyyoonnaa  ggöönnddeerriirr..  

aa))  ÜÜyyeelliikk  aaiiddaattıı  yyüükküümmllüüllüüğğüünnüü  mmaazzeerreettssiizz  oollaarraakk  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeeyyeenn  üüyyee  sseennddiikkaannıınn  mmaallii  dduurruummuu  

ggeerreekkttiiğğiinnddee  ddeenneettlleemmee  kkuurruulluu  ttaarraaffıınnddaann  iinncceelleenniirr..    

bb))  ÜÜyyeelliikk  aaiiddaattıınnıı  mmaazzeerreettssiizz  oollaarraakk  üüçç  aayy  üüsstt  üüssttee  vveeyyaa  bbiirr  yyııllddaa  ttooppllaamm  bbeeşş  aayy  ööddeemmeeyyeenn  üüyyee  

sseennddiikkaa  ddiissiipplliinn  kkuurruulluunnaa  sseevvkk  eeddiilliirr..  

cc))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  yyöönneettiimm  kkuurruulluu,,  ttaahhaakkkkuukk  eeddeenn  aallaaccaağğıınnıı  hheerr  aayy  iiççiinn    %%1100  ((yyüüzzddee  oonn))  ffaaiizzii  iillee  

bbiirrlliikkttee  ttaahhssiill  eettmmeekk  üüzzeerree  aaddllii  mmeerrcciilleerree  ddee  bbaaşşvvuurraabbiilliirr..  

dd))  YYaassaall  mmeevvzzuuaattllaarr,,  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  ttüüzzüüğğüü,,  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  oorrggaannllaarrıınnccaa  aallıınnaann  kkaarraarrllaarr  vvee  yyaarrggıı  

kkaarraarrllaarrıı  nneeddeenniiyyllee  oolluuşşaann  mmaaddddii  yyüükküümmllüüllüükklleerr;;  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  bbüüttççeessiinniinn  yyeetteerrssiizzlliiğğii  hhaalliinnddee  

üüyyee  sseennddiikkaallaarrddaann  ggeelliirrlleerrii  oorraannıınnddaa  ttaahhssiill  eeddiilleerreekk,,  yyeerriinnee  ggeettiirriilliirr..    

  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  GGiiddeerrlleerrii  

MMaaddddee  3399  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  kkuurruullccaa  kkaabbuull  eeddiilleenn  bbüüttççee  ddââhhiilliinnddee  hhaarrccaammaa  yyaappmmaayyaa  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  

yyeettkkiilliiddiirr..  HHeerr  hhaarrccaammaa  iiççiinn  ggiiddeerr  eevvrraakkıınnıınn  ttaannzziimmii  şşaarrttttıırr..  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn;;  

aa))  GGeelliirrlleerriinniinn  aammaaççllaarrıı  ddıışşıınnddaa  kkuullllaannııllaammaazz  vvee  bbaağğıışşllaayyaammaazz,,  

bb))  ÜÜyyeelleerrii  vvee  ççaallıışşttıırrddıığğıı  eelleemmaannllaarr  ddââhhiill  hhiiçç  kkiimmsseeyyee  bboorrçç  vveerreemmeezz,,  

cc))  GGeelliirrlleerriinniinn  yyüüzzddee  oonnuunnuu  ((  %%1100  uunnuu))  kkaammuu  ggöörreevvlliilleerriinniinn  mmeesslleekkii  eeğğiittiimm  iillee  bbiillggii  vvee  

tteeccrrüübbeelleerriinnii  aarrttttıırrmmaakk  iiççiinn  kkuullllaannmmaakk  zzoorruunnddaaddıırr..  

dd))  DDeemmiirrbbaaşş  ssıınnııffıınnaa  ggiirreenn  hheerr  ttüürrllüü  eeşşyyaa  vveeyyaa  mmaallzzeemmee  ddeemmiirrbbaaşş  ddeefftteerriinnee  kkaayyddeeddiilliirr  vvee  

bbuunnllaarr  hhiiççbbiirr  şşeekkiillddee  ggiiddeerr  oollaarraakk  iişşlleemm  ggöörrmmeezz..  

  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  BBüüttççeessii  

MMaaddddee  4400  

BBüüttççee  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  hhaazzıırrllaannıırr..  GGeenneell  kkuurruulluunn  oonnaayyıınnaa  ssuunnuulluurr  vvee  kkeessiinn  şşeekklliinnii  aallıırr..  BBüüttççee  üüçç  yyııllllııkk  

ddeevvrree  iiççiinn  vvee  hheerr  yyııllllıığğıı  aayyrrıı  aayyrrıı  oollmmaakk  üüzzeerree  hhaazzıırrllaannıırr..  HHeessaapp  ddöönneemmii  ttaakkvviimm  yyııllııddıırr..  BBüüttççeeddee;;  

aa))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeelliirrlleerrii  vvee  kkaayynnaakkllaarrıı,,  

bb))  GGiiddeerrlleerrii  vvee  ssaarrff  yyeerrlleerrii,,  

cc))  YYöönneettiiccii  vvee  ggöörreevvlliilleerree  vveerriilleecceekk  hheerr  ttüürrllüü  aayyllııkk  ssoossyyaall  yyaarrddıımmllaarr,,  zzaamm  vvee  ttaazzmmiinnaattllaarr,,  

yyoolllluukk,,  ggüünnddeelliikk,,  hhuuzzuurr  hhaakkkkıı,,  

dd))  ÇÇaallıışşaann  ppeerrssoonneellee  vveerriilleecceekk  hheerr  ttüürrllüü  üüccrreett  vvee  ssoossyyaall  yyaarrddıımmllaarr,,  

  

ee))  BBüüttççeeddee  hheerr  ttüürrllüü  hhaarrccaammaallaarr,,  üüccrreettlleerr,,  mmeennkkuull  vvee  ggaayyrriimmeennkkuull,,  mmaall  kkaarrşşııllııkkllaarrıı  aayyrrıı  aayyrrıı  

ggöösstteerriilliirr,,  

  

            ÜÜccrreett  ÖÖddeenneekk  vvee  SSoossyyaall  YYaarrddıımmllaarr  

            MMaaddddee  4411  

aa))  YYöönneettiimm  kkuurruulluu  üüyyeelleerriinnee  vveerriilleecceekk  aayyllııkk  ssoossyyaall  yyaarrddıımmllaarr  vvee  hheerr  ttüürrllüü  ööddeenneekklleerr;;  zzoorruunnlluu  

oorrggaannllaarrddaa  ggöörreevvllii  oollaannllaarr  iillee  iissttiişşaarrii  oorrggaannllaarrddaakkii  ggöörreevvlliilleerr  vvee  tteemmssiillcciilleerree  vveerriilleecceekk  aayyllııkk,,  
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ssoossyyaall  yyaarrddıımmllaarr,,  zzaamm  vvee  ttaazzmmiinnaattllaarr,,  yyoolllluukk  vvee  ööddeenneekklleerr,,  ggüünnddeelliikklleerr  vvee  hhuuzzuurr  hhaakkkkıı  ggeenneell  

kkuurruullddaa  tteessppiitt  eeddiilliirr..  

bb))  KKoonnffeeddeerraassyyoonnddaa  ggöörreevvlleennddiirriilleecceekk  ppeerrssoonneelliinn  iişş  aakkiittlleerriinnii  yyaappmmaayyaa  ffeesshheettmmeeyyee,,  bbuunnllaarraa  

ööddeenneecceekk  üüccrreett,,  ttaazzmmiinnaatt  vvee  ssoossyyaall  hhaakkllaarr  iillee  ddiiğğeerr  yyoolllluukk  vvee  ööddeenneekklleerrii  tteessppiitt  eettmmeeyyee  

yyöönneettiimm  kkuurruulluu  yyeettkkiilliiddiirr..  

  

HHaarrccıırraahh,,  YYoolllluukk  vvee  YYeevvmmiiyyeelleerr  

MMaaddddee  4422  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  ggeenneell  kkuurruull  ddıışşıınnddaakkii  zzoorruunnlluu  oorrggaannllaarrıınnaa  sseeççiilleennlleerree  sseennddiikkaall  aammaaççllıı  ttooppllaannttıı,,  

kkuurrss,,  sseemmiinneerr  vvee  bbeennzzeerrii  ffaaaalliiyyeettlleerree  kkaattııllmmaallaarrıınnddaann  ddoollaayyıı  ööddeenneecceekk  yyoolllluukk  vvee  ggüünnddeelliikklleerrii  

tteessppiittee  ggeenneell  kkuurruull,,  ggeeççiiccii  ggöörreevvlleennddiirriilleecceekk  ppeerrssoonneellee  yyaappııllaaccaakk  ööddeemmeelleerrii  tteessppiittee  iissee  yyöönneettiimm  

kkuurruulluu  yyeettkkiilliiddiirr..  

  

TTaazzmmiinnaattllaarr    

MMaaddddee  4433    

HHiizzmmeett  TTaazzmmiinnaattıı::  KKoonnffeeddeerraassyyoonnddaa  aayyllııkkssıızz  iizziinnllii  oollaarraakk  ggöörreevv  yyaappaann  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  üüyyeelleerriinnddeenn  

yyeenniiddeenn  sseeççiilleennlleerree,,  sseeççiimmee  ggiirrmmeeyyeennlleerree,,  ççeekkiilleennlleerree,,  yyeenniiddeenn  sseeççiillmmeeyyeennlleerree,,  eemmeekkllii  oollaannllaarraa,,  

vveeffaatt  hhaalliinnddee  yyaassaall  mmiirraassççııllaarrıınnaa,,  yyöönneettiicciilliikkttee  ggeeççeenn  hheerr  hhiizzmmeett  yyııllıı  iiççiinn  ssoonn  ggeenneell  kkuurruullccaa  

bbeelliirrlleenneenn  aayyllııkkllaarrıı  vvee  ddiiğğeerr  ssoossyyaall  hhaakkllaarrıı  ggöörreevv  ddöönneemmlleerrii  ssoonnuunnddaa,,  ggöörreevvddee  kkaallddııkkllaarrıı  hheerr  bbiirr  

hhiizzmmeett  yyııllıı  iiççiinn  iikkii  aayyllııkk  nneett  üüccrreettlleerrii  ttuuttaarrıınnddaa  hhiizzmmeett  ttaazzmmiinnaattıı  ööddeenniirr..  

aa))  KKaannuunneenn  ööddeennmmeessii  ggeerreekkeenn  vveerrggiilleerr  kkoonnffeeddeerraassyyoonnccaa  kkaarrşşııllaannıırr..  YYöönneettiiccii  ööddeenneekklleerrii,,  ggeenneell  

kkuurruull  yyaappııllaann  ddöönneemmee  aaiitt  oollmmaakk  üüzzeerree  bbüüttççee  hhüükküümmlleerriinnee  ggöörree  ööddeenneerreekk  hheerr  ggeenneell  kkuurruull  

ssoonnrraassıı  ttaassffiiyyee  eeddiilliirr..  

bb))  KKaazzaa,,  mmaalluulliiyyeett  vvee  ööllüümm  ttaazzmmiinnaattllaarrıı::  ZZoorruunnlluu  oorrggaannllaarrddaa  ggöörreevv  aallaann  aassııll  üüyyeelleerr  vveeyyaa  

kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ppeerrssoonneelliinnddeenn  hheerrhhaannggii  bbiirriinniinn  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  iillee  iillggiillii  bbiirr  ggöörreevvii  yyeerriinnee  

ggeettiirrmmeessii  eessnnaassıınnddaa  vvuukkuu  bbuullaaccaakk  bbiirr  kkaazzaa  ssoonnuuccuu  mmaalluull  kkaallaannllaarraa  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  kkaarraarrıı  iillee  

mmaalluulliiyyeettlleerrii  oorraannıınnddaa  eenn  ççookk  nneett  aayyllııkk  üüccrreettlleerriinniinn  44  kkaattıı,,  iişş  yyaappaammaazz  dduurruummddaa  mmaalluull  kkaallaannllaarraa  

nneett  aayyllııkk  üüccrreettiinniinn  88  kkaattıı,,  öölleennlleerriinn  vvaarriisslleerriinnee  iissee  nneett  aayyllııkk  üüccrreettlleerriinniinn  1100  kkaattıı  ttuuttaarrıınnddaa  

ttaazzmmiinnaatt  ööddeenniirr..  BBuunnllaarrddaann  tteeddaavviilleerrii  ssıırraassıınnddaa  iissttiirraahhaattllıı  oolldduukkllaarrıı  ddöönneemmee  aaiitt  aayyllııkkllaarrıınnddaa  

mmeeyyddaannaa  ggeelleecceekk  kkaayyııppllaarr  kkoonnffeeddeerraassyyoonnccaa  kkaarrşşııllaannıırr..  

cc))  İİşşççiilleerriinn  kkııddeemm  vveeyyaa  hhiizzmmeett  ttaazzmmiinnaattıı  hhaakkllaarrıı  ssaakkllııddıırr..  

      

KKoonnffeeddeerraassyyoonnddaa  TTuuttuullaaccaakk  DDeefftteerr,,    DDoossyyaa  vvee  KKaayyııttllaarr  

MMaaddddee  4444  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  aaşşaağğııddaakkii  yyaazzııllıı  ddeefftteerrlleerrii,,  ddoossyyaa  vvee  kkaayyııttllaarrıı  ttuuttaarr  vvee  ffiişşlleerrii  ddüüzzeennlleerr..  

aa))  ÜÜyyee  kkaayyııtt  ffiişşlleerrii  vvee  ddeefftteerrii  iillee  ççııkkıışş  bbiillddiirriimm  ffoorrmmllaarrıı,,  

bb))  GGeenneell  kkuurruull,,  yyöönneettiimm  kkuurruulluu,,  ddeenneettlleemmee  kkuurruulluu  vvee  ddiissiipplliinn  kkuurruulluu  kkaarraarrllaarrıınnıınn  nnuummaarraa  vvee  

ttaarriihh  ssıırraassııyyllaa  yyaazzııllaaccaağğıı  kkaarraarr  ddeefftteerrii,,  

cc))  GGeelleenn  vvee  ggiiddeenn  eevvrraakkıınn  ttaarriihh  vvee  nnuummaarraa  ssıırraassııyyllaa  kkaayyııtt  eeddiilleecceeğğii,,  ggeelleenn  vvee  ggiiddeenn  eevvrraakk  kkaayyııtt  

ddeefftteerrii  iillee  zziimmmmeett  ddeefftteerrlleerrii,,  

dd))  GGeelleenn  eevvrraakkıınn  aassllıı,,  ggiiddeenn  eevvrraakkllaarrıınn  ssuurreettlleerriinniinn  ssaakkllaannaaccaağğıı  ggeelleenn  vvee  ggiiddeenn  eevvrraakk  ddoossyyaallaarrıı,,  

ee))  AAiiddaatt,,  yyeevvmmiiyyee,,  eennvvaanntteerr  ddeefftteerrlleerrii  iillee  ddeefftteerr--ii  kkeebbiirr,,  

ff))  GGeelliirr  mmaakkbbuuzzllaarrıı  vvee  bbuunnllaarrıınn  zziimmmmeett  kkaayyııtt  ddeefftteerrlleerrii  iillee  ggiiddeerr  eevvrraakkıı  vvee  bbuunnllaarrıınn  

ssaakkllaannmmaassıınnaa  mmaahhssuuss  ddoossyyaallaarr,,  

gg))  GGeenneell  kkuurruull,,  yyöönneettiimm  kkuurruulluu,,  ddeenneettlleemmee  vvee  ddiissiipplliinn  kkuurruulluu  kkaarraarr  ddeefftteerrlleerrii,,  ggeelleenn  vvee  ggiiddeenn  

eevvrraakk  ddeefftteerrlleerrii,,  zziimmmmeett  ddeefftteerrlleerrii  iillee  mmuuhhaasseebbeeyyii  iillggiilleennddiirreenn  ddeefftteerrlleerriinn  ttüümmüü  nnootteerrccee  

ttaassddiikk  eeddiilliirr..  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  ttuuttmmaakkllaa  yyüükküümmllüü  oolldduuğğuu  ddeefftteerr  vvee  kkaayyııttllaarr  ddıışşıınnddaa  yyaarrddıımmccıı  

ddeefftteerrlleerr  ddee  ttuuttaabbiilliirr..  DDeefftteerrlleerr  vvee  bbeellggeelleerr  iillggiillii  bbuulluunndduukkllaarrıı  yyııllddaann  iittiibbaarreenn  1100  yyııll  ssüürreeyyllee  

ssaakkllaannıırr..  

  



  1199  

KKaattııllmmaa  vvee  BBiirrlleeşşmmee  

MMaaddddee  4455  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  bbiirr  bbaaşşkkaa  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  iillee  bbiirrlleeşşmmeessii  vveeyyaa  kkaattııllmmaassıı  vveeyyaa  bbaaşşkkaa  bbiirr  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  HHAAKKSSEENN’’ee  kkaattııllmmaassıı  kkaarraarrıı  ggeenneell  kkuurruullllaarrddaa  vveeyyaa  bbuu  aammaaççllaa  ttooppllaannaaccaakk  oollaağğaannüüssttüü  

ggeenneell  kkuurruullllaarrddaa  ddeelleeggee  ttaammssaayyııssıınnıınn  ssaalltt  ççooğğuunnlluuğğuu  iillee  aallıınnıırr..  

  

FFeessiihh,,  İİnnffiissaahh,,  KKaappaattmmaa  HHaalllleerriinnddee  YYaappııllaaccaakk  İİşşlleemm  

MMaaddddee  4466  

KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  ffeesshhii,,  ggeenneell  kkuurruull  ddeelleeggee  ttaamm  ssaayyıınnıınn  üüççttee  iikkii  ççooğğuunnlluukk  kkaarraarrıı  iillee  mmüümmkküünnddüürr..  FFeessiihh,,  

İİnnffiissaahh  vvee  kkaappaattmmaa  hhaalllleerriinnddee  kkoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  mmaall  vvee  ppaarraa  vvaarrllıığğıı,,  22882211  ssaayyııllıı  sseennddiikkaallaarr  kkaannuunnuunnuu  

4466..  mmaaddddeessiinnee  ggöörree  ddeevvrreeddiilliirr..      

  

DDeemmiirrbbaaşşllaarrıınn  SSaattıışş  vvee  TTeerrkkiinniinnddee  UUyygguullaannaaccaakk  UUssuull  vvee  EEssaassllaarr::  

MMaaddddee  4477  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  aammaaçç  vvee  ggöörreevvlleerriinniinn  ggeerreekkttiirrddiiğğii  hheerr  ttüürrllüü  ttaaşşıınnıırr  vvee  ttaaşşıınnmmaazz  mmaall  iikkttiissaapp  eeddeebbiilliirr..  

DDeemmiirrbbaaşşllaarrıınn  ssaattıışş  vvee  tteerrkkiinnii  iiççiinn,,  kkııyymmeett  ttaakkddiirrii  iiççiinn  bbiilliirrkkiişşii  hheeyyeettii  oolluuşşttuurruurr..  BBiilliirrkkiişşii  hheeyyeettiinniinn  

bbeelliirrlleeddiiğğii  rraakkaamm  mmuuhhaammmmeenn  bbeeddeell  kkaabbuull  eeddiilleerreekk,,  iişşlleemm  kkoonnuussuu  ddeemmiirrbbaaşşıınn  eekkoonnoommiikk  ddeeğğeerrii  vvaarrssaa  

kkaappaallıı  zzaarrff  uussuullüü  iihhaallee  iillee  eenn  ffaazzllaa  vveerreennee,,  eekkoonnoommiikk  ddeeğğeerrii  yyookkssaa  tteerrkkiinn  yyoolluu  iillee  yyaappııllıırr..  BBuu  kkoonnuuddaa  

TTüürrkk  TTiiccaarreett  KKaannuunnuu  vvee  VVeerrggii  UUssuull  KKaannuunnuu  HHüükküümmlleerriinnee  uuyyuulluurr..  

  

TTüüzzüükk  DDeeğğiişşiikklliiğğii  

MMaaddddee  4488  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  ttüüzzüüğğüünnddee  yyaappııllaaccaakk  ddeeğğiişşiikklliikklleerr,,  ggeenneell  kkuurruull  ddeelleeggee  ttaammssaayyııssıınnıınn  ssaalltt  ççooğğuunnlluuğğuunnuunn  

ooyyuu  iillee  mmüümmkküünnddüürr..  İİkkiinnccii  ttooppllaannttııddaa  iissee  bbuu  oorraann  ddeelleeggee  ttaamm  ssaayyııssıınnıınn  11//33  üünnddeenn  aazz  oollaammaazz..  AAnnccaakk,,  

kkaannuunnllaa  zzoorruunnlluu  kkııllıınnaann  hhaalllleerrddee  vvee  yyeettkkiillii  mmeerrcciiiinn  ttaalleebbii  üüzzeerriinnee  yyaappııllaaccaakk  ttüüzzüükk  ddeeğğiişşiikklliikklleerriinnddee  

yyuukkaarrııddaakkii  nniissaapp  aarraannmmaazz  vvee  ooyy  ççookklluuğğuu  iillee  kkaarraarr  vveerriilliirr..  

  

BBEEŞŞİİNNCCİİ  BBÖÖLLÜÜMM  

ÇÇEEŞŞİİTTLLİİ  VVEE  SSOONN  HHÜÜKKÜÜMMLLEERR  

  

BBiillggii  VVeerrmmee  

MMaaddddee  4499  

ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarr,,  hheerr  hheessaapp  vveeyyaa  bbüüttççee  ddeevvrreessiinnee  aaiitt  bbiillaannççoo  vvee  hheessaappllaarrıı  iillee  ççaallıışşmmaa  rraappoorrllaarrıınnıı,,  aaiitt  

oolldduukkllaarrıı  ddeevvrreeyyii  ttaakkiibbeenn  üüçç  aayy  iiççiinnddee  KKoonnffeeddeerraassyyoonnaa  ggöönnddeerrmmeekk  zzoorruunnddaaddıırr..  

  

KKaarraarr  vvee  TTaalliimmaattllaarraa  UUyymmaa  

MMaaddddee  5500  

ÜÜyyee  sseennddiikkaallaarr,,  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  oorrggaannllaarrıınnccaa  vveerriilleecceekk  ttaalliimmaattllaarraa  vvee  kkuurruullllaarrccaa  aallıınnaaccaakk  kkaarraarrllaarraa  

uuyymmaakk  zzoorruunnddaaddıırr..  

  

ÜÜyyee  SSeennddiikkaallaarrıı  DDeenneettlleemmee  

MMaaddddee  5511  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  ddeenneettlleemmee  kkuurruulluu,,  üüyyee  sseennddiikkaallaarrıınn  ggeelliirr  vvee  ggiiddeerrlleerriinnii,,  ssaarrff  yyeerrlleerriinnii  kkaannuunn  

hhüükküümmlleerriinnee,,  iillggiillii  sseennddiikkaannıınn  vvee  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  TTüüzzüüğğüünnee  ggöörree  ddeenneettlleemmee  hhaakkkkıınnaa  ssaahhiippttiirr..    

  

YYöönneettiicciilliikk  SSııffaattıınnıınn  DDüüşşmmeessii  

MMaaddddee  5522  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  üüyyeelliiğğiinnddeenn  ççııkkaarrttııllaann  vveeyyaa  yyeettkkiillii  oorrggaann  kkaarraarrıı  iillee  üüyyeelliikktteenn  aayyrrııllaann  sseennddiikkaannıınn  

mmeennssuubbuu  oollaann  kkiişşiilleerriinn  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  zzoorruunnlluu  oorrggaannllaarrıınnddaakkii  ggöörreevvlleerrii  kkeennddiilliiğğiinnddeenn  ssoonnaa  eerreerr..  

  



  2200  

CCeezzaallaannddıırrııllaannllaarrıınn  DDuurruummuu  

MMaaddddee  5533  

ÜÜyyee  sseennddiikkaannıınn  ggeenneell  kkuurruulluunnccaa  iihhrraaçç  eeddiilleenn  kkiişşii,,  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  kkuurraallllaarrıınnddaann  bbiirriinnddee  ggöörreevvllii  iissee  iihhrraaçç  

kkaarraarrıı  kkoonnffeeddeerraassyyoonnaa  ggöönnddeerriilliirr..  BBuu  kkaarraarr  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  ttaarraaffıınnddaann  iinncceelleenniirr..  

KKaarraarrıınn  uuyygguunnlluuğğuunnaa  kkaannaaaatt  ggeettiirriilliirrssee  dduurruumm  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ddiissiipplliinn  kkuurruulluunnaa  iinnttiikkaall  eettttiirriilliirr..  DDiissiipplliinn  

kkuurruulluu  kkaarraarrıı  oollmmaaddııkkççaa  kkoonnffeeddeerraassyyoonnddaakkii  ggöörreevvii  ddeevvaamm  eeddeerr..    

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  yyeettkkiillii  oorrggaannllaarrıınnccaa  ggöörreevvddeenn  uuzzaakkllaaşşttıırrııllaann  kkiişşiinniinn  dduurruummuu  üüyyee  sseennddiikkaayyaa  bbiillddiirriilliirr..  

ÜÜyyee  sseennddiikkaa  ggeerreekkllii  aarraaşşttıırrmmaayyıı  yyaappaarr..  KKoonnffeeddeerraassyyoonnuunn  kkaarraarrıınnaa  kkaattııllmmaammaassıı  dduurruummuunnddaa  üüyyee  

sseennddiikkaa  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  nneezzddiinnddee  iittiirraazz  eeddeebbiilliirr..  İİttiirraazzıınn  kkaabbuull  ggöörrmmeemmeessii  dduurruummuunnddaa  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  

kkaarraarrıınnıı  uuyygguullaarr  aannccaakk,,  ggeerreekkttiiğğiinnddee  yyaarrggııyyaa  bbaaşşvvuurraabbiilliirr..  

  

DDeelleeggeelliikk  

MMaaddddee  5544  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  kkuurruulluunnaa  kkaattııllaaccaakk  ddeelleeggeelleerriinn  nnee  şşeekkiillddee  sseeççiilleecceeğğii  1100  uunnccuu  mmaaddddeeddee  

ggöösstteerriillmmiişşttiirr..  

aa))  DDeelleeggeelliikk  ssııffaattıı  mmüütteeaakkiipp  oollaağğaann  ggeenneell  kkuurruull  iiççiinn,,  üüyyee  sseennddiikkaallaarrccaa  yyaappııllmmaassıı  ggeerreekkeenn  ddeelleeggee  

sseeççiimmii  ttaarriihhiinnee  kkaaddaarr  ddeevvaamm  eeddeerr..    

bb))  DDeelleeggee  sseeççiillmmeekkllee  bbeerraabbeerr  bbuu  ssııffaattıı,,  mmeennssuupp  oolldduuğğuu  sseennddiikkaa  ttaarraaffıınnddaann  kkaallddıırrııllaann  vveeyyaa  44668888  

ssaayyııllıı  YYaassaa  ggeerreeğğii  sseennddiikkaa  üüyyeelliiğğii  ssoonnaa  eerreenn  kkiişşii,,  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  kkuurruulluunnaa  kkaattııllaammaazz  vvee  

hhaakkkkıınnddaa  vveerriilleenn  kkaarraarraa  kkaarrşşıı  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ggeenneell  kkuurruulluunnddaa  iittiirraazzddaa  bbuulluunnaammaazz..    

MMaaddddee  5555  

KKoonnffeeddeerraassyyoonn  YYöönneettiicciilleerriinnddee  AArraannaaccaakk  ŞŞaarrttllaarr    

aa))  KKoonnffeeddeerraassyyoonn  zzoorruunnlluu  oorrggaannllaarrıınnddaa  ggöörreevv  aallaaccaakkllaarrıınn  44668888  ssaayyııllıı  YYaassaa’’ddaa  bbeelliirrttiilleenn  şşaattllaarrıı  

ttaaşşıımmaallaarrıı  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..    

bb))  MMaahhaallllii  vveeyyaa  ggeenneell  sseeççiimmlleerrddee  aaddaayy  aaddaayyıı  oollaann  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  zzoorruunnlluu  oorrggaannllaarrıınnddaakkii  üüyyeelleerr  iillee  

tteemmssiillcciilleerr  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  ggöörreevvlleerriinnddeenn  ççeekkiillmmiişş  ssaayyııllıırrllaarr..    SSeeççiilleemmeemmeelleerrii  hhaalliinnddee  

kkoonnffeeddeerraassyyoonn  zzoorruunnlluu  oorrggaannllaarrıınnddaa  vvee  tteemmssiillccii  oollaarraakk  tteekkrraarr  ggöörreevv  aallaammaazzllaarr..  

  

YYöönneettmmeelliikklleerr  

MMaaddddee  5566  

BBuu  ttüüzzüükk  uuyyaarrıınnccaa  ççııkkaarrııllmmaassıı  ggeerreekkllii  yyöönneettmmeelliikklleerr,,  ttüüzzüüğğüünn  yyüürrüürrllüükk  ttaarriihhiinnddeenn  iittiibbaarreenn  1155  ggüünn  

iiççeerriissiinnddee  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnccaa  hhaazzıırrllaannıırr  vvee  yyüürrüürrllüüğğee  kkoonnuulluurr..  

  

KKuurruuccuullaarr  

MMaaddddee  5566  

11..  BBÜÜRROO  HHAAKK--SSEENN    ((  BBüürroo  ÇÇaallıışşaannllaarrıı  HHaakk  SSeennddiikkaassıı))      

GGaazzii  MMuussttaaffaa  KKeemmaall  BBuullvvaarrıı  NNoo::4400//22  MMaalltteeppee//  AANNKKAARRAA  

22..  EEĞĞİİTTİİMM  HHAAKK--SSEENN    ((EEğğiittiimm,,  ÖÖğğrreettiimm  vvee  BBiilliimm  ÇÇaallıışşaannllaarrıı  HHaakk  SSeennddiikkaassıı))    

GGaazzii  MMuussttaaffaa  KKeemmaall  BBuullvvaarrıı  NNoo::4400//22  MMaalltteeppee//  AANNKKAARRAA  

33..  SSAAĞĞLLIIKK  HHAAKK--SSEENN  ((  SSaağğllııkk  vvee  SSoossyyaall  HHiizzmmeett  ÇÇaallıışşaannllaarrıı  HHaakk  SSeennddiikkaassıı))  

44..  İİMMAARR  HHAAKK--SSEENN  ((İİmmaarr  ÇÇaallıışşaannllaarrıı  HHaakk  SSeennddiikkaassıı))  

  GGaazzii  MMuussttaaffaa  KKeemmaall  BBuullvvaarrıı  NNoo::4400//22  MMaalltteeppee//  AANNKKAARRAA  

55..  TTOOÇÇ  HHAAKK--SSEENN    ((TTaarrıımm,,  OOrrmmaann  vvee  ÇÇeevvrree  HHaakk  SSeennddiikkaassıı))  

GGaazzii  MMuussttaaffaa  KKeemmaall  BBuullvvaarrıı  NNoo::4400//22  MMaalltteeppee//  AANNKKAARRAA  

66..  YYEERREELL  HHAAKK--SSEENN  ((YYeerreell  YYöönneettiimm  ÇÇaallıışşaannllaarrıı  HHaakk  SSeennddiikkaassıı))  

    GGaazzii  MMuussttaaffaa  KKeemmaall  BBuullvvaarrıı  NNoo::4400//22  MMaalltteeppee//  AANNKKAARRAA  

77..  EENNEERRJJİİ  HHAAKK--SSEENN  ((EEnneerrjjii,,  SSaannaayyii  vvee  MMaaddeenncciilliikk  ÇÇaallıışşaannllaarrıı  HHaakk  SSeennddiikkaassıı))  

GGaazzii  MMuussttaaffaa  KKeemmaall  BBuullvvaarrıı  NNoo::4400//22  MMaalltteeppee//  AANNKKAARRAA  

88..  HHAABBEERR  HHAAKK--SSEENN  ((  BBaassıınn,,  YYaayyıınn  vvee  iilleettiişşiimm  ÇÇaallıışşaannllaarrıı  HHaakk  SSeennddiikkaassıı))  

  GGaazzii  MMuussttaaffaa  KKeemmaall  BBuullvvaarrıı  NNoo::4400//22  MMaalltteeppee//  AANNKKAARRAA  



  2211  

YYüürrüürrllüükk  

MMaaddddee  5577  

TTüüzzüükk,,  kkoonnffeeddeerraassyyoonn  kkuurruulluuşş  bbaaşşvvuurruussuunnuunn  vvaalliilliiğğee  yyaappııllddıığğıı  ttaarriihhttee  yyüürrüürrllüüğğee  ggiirreerr..  

  

YYüürrüüttmmee    

MMaaddddee  5588  

BBuu  ttüüzzüükk  hhüükküümmlleerriinnii  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  yyüürrüüttüürr..  

  

  


