














Vergi, igorta ve buna benzer yasal yükümlülüklere ilişkin beyanname ve 
bildirimi rinin süresinde verilip verilmediğini, bunlarla ilgili ödemelerin süresinde 
yapılıp apılmadığını, Gelir makbuzları ile gider evrakının mevzuata uygun olup 
olmadığ nı, Yönetim Kurulu üyeleri ile personele verilen avansların mevzuata, 
tüzükleri e ve yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığını, Mali yönetimlerine 
ilişkin di er hususları denetler. 

M DDE 14-DIŞ DENETİM. 
S ndika gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri en geç iki yılda bir 

denetle e kurulunca belirlenecek yeminli mali müşavirlerce yapılır. Aynı yeminli mali 
müşavir arka arkaya en fazla iki defa mali denetim faaliyetinde bulunabilir. Bu 
denetimi yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

M DDE 15-TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR. 
S ndika üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri, genel kurul, yönetim 

kurulu,d netleme kurulu ve disiplin kurulu karar defterleri, gelen ve giden evrak kayıt 
defterleri ile zimmet defteri, aidat kayıtları, yevmiye ve envanter defterleri ile 
defterike ir ve gelirlere ilişkin kayıt ve defterleri tutmak zorundadır. Tutulan bu defter 
ve kayıt ar, ile demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş 
defterine kaydedilir. 

T tulması zorunlu defterler her olağan genel kurulu izleyen on beş gün içinde 
göre not re veya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne onaylatılır. Sendika için 
hesap d · nemi takvim yılıdır. Sendika ve konfederasyonlar bütün defter ve belgeler ile 
bunların ayanak ve eklerini hizmet binasında bulundurur ve ilgili oldukları yılı izleyen 
takvim yı ından başlaY.ar�k on Y!l.s�rey_l� _saklar. 

M DDE 16-TUZUK DEGIŞIKLIGI. 
S ndika tüzüğü genel kurul tarafından değiştirilir. Tüzük değişikliğinde olağan 

ve olağa üstü genel kurul çağrı ve yapılış ile karar alma usul ve esasları hükümleri 
uygulanı . Tadilattan sonra yeniden tanzim edilen tüzük kuruluş esnasındaki 
hükümle tabidir. 

M DDE 17- SENDİKANIN SONA ERMESİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE 
ŞEKLİ. 

S ndika genel kurul tarafından veya mahkeme tarafından sona erdirilir. 
M hkeme tarafından kapanması, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin 

nitelikleri e ve demokratik esaslara aykırı faaliyetlerde bulunduğu gerekcesi ile 
Cumhuri et Başsavcısının talebi üzerine mahkeme kararı ile kapatılır. Bu durumda 
tasfiye e nasında para mal ve hakları ilgili yasa hükümlerine göre devir edilerek 
tasfiye işi mi yapılır. 

G nel kurul tarafından feshi: Sendikanın feshine genel kurul karar verir. Feshe 
ilişkin hü ümlerde toplanma ve karar yeter sayısı ile bu tüzüğün genel kurul ve organ 
seçimleri deki hükümlere tabidir. Genel kurulca başkaca bir karar alınmamış ise para 
mal ve h ları Antalya iş-Kur Şube Müdürlüğüne devir edilir. 

M DDE 18- iş bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Sendikalar mevzuatı ile 
diğer ilgili yasa hükümleri uygulanır. 

M DDE 19- Sendika Kurucularının 6356 sayılı yasanın 8.Maddesi gereğince 
adı soyad ve kimlik bilgileri. 

1- asan KARABULUT
T.
GS : 
ME LEĞİ.İNŞAAT İŞÇİSİ
YE LEŞİM YERİ: Yarbaşçandır mh. kökez sokak no:1 Konyaaltı/ANTALYA
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2- unus GÖK
T. .
G M: 
M SLEĞİ.İNŞAAT İŞÇİSİ
Y RLEŞİM YERİ : Güzeloba Mah.2386 Sok. Yağmur 2 Koop.sit.No:68/1

Muratpa al ANT AL YA 

3- amazan ERDOĞAN
T. .
G M: 
M SLEĞİ.İNŞAAT İŞÇİSİ
Y RLEŞİM YERİ : Üçgen Mah.114 Sok.1.Sadıç Apt.SİT.No:6/4 Muratpaşa/

ANTALY 

4- asan KIZI LBOĞA
T. .
G M: 
M SLEĞİ.İNŞAAT İŞÇİSİ
Y RLEŞİM YERİ : Arapsuyu Mah.Atatürk Bul.Afşin Kardeşler Apt.No:67/8

Konyaalt / ANT AL YA 

5--brahim POLAT 
T. . 
G M: 
M SLEĞİ.İNŞAA T İŞÇİSİ
Y RLEŞİM YERİ : Gündoğdu Mah.2467 Sok.No:8/3 Kepez/ ANTALYA

6- erim ALTINTAŞ
T. . 
G M: 
M SLEĞİ. İNŞAAT İŞÇİSİ
Y RLEŞİM YERİ : Güneş Mah.6001 Sok.No:4/2 Kepez/ ANTALYA

7- atice KARABULUT
T. .
G M: 
M  SLEĞİ. İŞÇİ
Y   RLEŞİM YERİ

Merkez/ 1 PARTA 
Batıkent Mah.4788 Sok.Sevgim sit.No:18 

G ÇİÇİ MADDE 1- İlk genel kurula kadar geçici yönetim kurulunun adı soyadı 
ve unvan rı aşağıya çıkartılmıştır. 

Ad Soyadı 
Ha an KARABULUT 
Yu us GÖK 
Ra azan ERDOĞAN 
Ha an KIZILBOĞA 
İbr him POLAT 
Ke im ALTINTAŞ 
Ha ice KARABULUT 

Ünvanı 
Başkan 
Başkan Yardımcısı 
Sayman Üye 
Asil Üye 
Asil Üye 
Asil Üye 
Asil Üye 




