
































Madde 22- Sendikanın İç ve Dış Denetimi 
Sendikanın iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından, dış mali denetimi ise yasal 

mevzuat kapsamında yönetim kurulunca belirlenecek yeminli mali müşavir tarafından 2 yılda 
bir gerçekleştirilir. 

Yıllık mizanlar ile her takvim yılı sonunda o hesap dönemine ilişkin kesin hesap 
raporunun bir nüshası Denetleme Kurulu başkan ve üyelerine gönderilir. Kanunlli1- ve 
Tüzüğün tutulmasını emrettiği tüm kayıt ve belgeler diledikleri anda incelenmek üzere 
devamlı olarak Denetleme Kumlu'nun tetkikine hazır bulundurulur. Dış denetim kapsamında 
aynı yeminli mali müşavir arka arkaya en fazla iki defa mali denetim faaliyetinde bulunabilir. 
Bu denetimin yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
Madde 23- Sendikanın Defter Kayıtları 

Sendika, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri 
uyarınca, aşağıda yazılı defter ve kayıtlan tutar: 

1) Üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri,
2) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu karar

defterleri ile zimmet defterleri, 
3) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırası ile kaydedileceği gelen v� gidep.

evrak kayıt defteri, , 
· 

4) Gelen evrakların asılları ile giden evrakların suretlerinin saklanacağı gelen ve giden
evrak dosyalan, 

5) Aidat kayıtları, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir, . , . 1 

6) Gelire ilişkin kayıt ve defterler, makbuzları gider evrakı ve bunların saklanm�sına
mahsus dosyalar, 

· 

7) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her
türlü eşya veya malzeme demirbaş veya envanter defterine kaydedilir. 
Madde 24- Son Hükümler 

Fesih, infisah ve kapatma halinde Sendikanın mallan hakkında Senq*alar ve. Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. İşbu Tüzükte hakkında hüküm 
bulunmayan hususlarla Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun, Dernekler Kanunu, 
Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Madde 25- Sendikanın Kurucuları 
Sendikanın kurucuları aşağıda belirtilen kişilerdir. 

Görev Mesleği 
Sıra Adı Soyadı ve Adresi �mzası 

Ünvan 

1 Başkan 
İdari 

Yönetici 

2 
Başkan Firma 

Yrd. Sahibi 

3 Üye 
Firma 
Sahibi 

4 Üye Firma 
Sahibi 

5 Üye Firma 
Sahibi 

6 Üye 
Firma· 
Sahibi 

7 Üye 
Firma 

Ali Turgay KULUĞ 

Barış EVLİÇOĞLU 

Recep ŞİMŞEK 

Durmuş SOYLU 

Hüseyin ŞEN 

Enes YlLMAZ 

Bülent KULAK  
Sahibi 
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