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                             S.S. BAŞ-KENT ÖZLEM KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 

                         YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

Madde  1: Yönetim Kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, Ana sözleşme, bağlayıcı mevzuat 

hükümleri ve Genel Kurul Kararlarına uygun olarak Birlik’in ve kooperatif ortaklarının hak ve 

menfaatlerini önceleyen, ortakların tamamını kucaklayan, çalıştıracağı personel ile birlikte  

yapacağı her türlü çalışmayı da kapsayan; katılımcı, şeffaf ve uzlaşmayı esas alan yönetim 

anlayışı ile projenin ortaklarımıza asgari maliyetle yük  getirecek şekilde gerçekleşmesini amaç 

edinir. 

DAYANAK 

Madde  2: Bu yönerge, Birlik Ana Sözleşmesinin 42. Maddesine  istinaden hazırlanmıştır. 

TANIMLAR 

Madde 3: Bu usul ve esasların uygulanmasında; 

a)  Birlik: S.S. Baş-Kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliğini, 

b)  Kooperatif: Birlik Üyesi Kooperatif veya Kooperatifleri, 

c) Genel Kurul: S.S. Baş-Kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği Genel Kurulunu, 

d) Yönetim Kurulu: S.S. Baş-Kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulunu, 

e) Başkan :  S.S. Baş-kent Özlem Konut Yapı Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Başkanını, 

f) Başkan Yardımcısı: S.S. Baş-kent Özlem Konut Yapı Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısını, 

g) Muhasip Üye: S.S. Baş-kent Özlem Konut Yapı Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Muhasip 

Üyesini, 

h)Üye : S.S. Baş-kent Özlem Yapı Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Üyesini, 

ı)  Proje :  Ankara Yaylaşehir / Yaylaşehir projesini, 

i) Çalışma Grubu :  Madde (9)’ da  Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden oluşturulan  grupları, 
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j)  İstekli :  Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu 

veya yapım müteahhidini, 

k)Teklif : Bu yönerge kapsamındaki işler için Birlik’e sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye 

esas belge ve/veya bilgileri, 

l) Sözleşme :Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde Birlik ile yüklenici arasında yapılan yazılı 

anlaşmayı, 

m)  Yüklenici  :  Üzerinde iş kalan ve/veya sözleşme imzalanan istekliyi, 

n)  Birim : Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan çalışma grupları ve kurulları ifade eder. 

GÜNDEMİN BELİRLENMESİ ve GÖRÜŞÜLMESİ 

Madde  4: Yönetim Kurulu gündemi;12. Madde esaslarına göre belirlenir. Zorunlu hallerde, 

üyelerin her birinin gerekçeli teklifi ile toplantı günü de gündeme madde ilavesi yapılabilir. 

Gündem maddeleri gerekçeli teklifleri ile birlikte toplantı tarihinden bir (1) gün önce üyelere 

gönderilir. Gündem maddeleri sırası ile görüşülür. Belirlenen yeni gündemin görüşülmesine 

başlamadan önce, önceki toplantıda alınan kararların neticeleri alınarak yeni gündemin 

görüşülmesine geçilir. 

TEŞKİLİ 

Madde  5:  Yönetim Kurulu dokuz (9) asıl üyeden oluşur.Kurul ilk toplantısında kendi üyeleri 

arasından  başkan, iki (2) başkan yardımcısı ve muhasip üyeyi seçer.İlk toplantıda seçilen 

yönetim ve denetim kurulu üyeleri (ek-1) yemin metnine göre yemin ederek görevlerine 

başlarlar. 

TOPLANMASI VE KARAR 

Madde  6: Yönetim Kurulu haftada en az bir (1) gün  olağan toplantı yapar. Başkanın veya iki (2) 

üyenin teklifi ile olağanüstü de toplanabilir. Yönetim Kurulu en az beş (5) kişi ile toplanır. 

Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu; başkanın, bulunmadığı 

zamanlarda başkan yardımcısının çağırısı ile toplanır. Toplantıda bulunmayan üyeleri temsilen oy 

kullanılamaz. Üyeler, kendilerini ilgilendiren hususların görüşülmesi esnasında toplantıya 

katılamazlar. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşitlik 

olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıda hazır 

bulunmayan üye çekilmiş sayılır. Toplantı  kooperatif merkezinde yapılır. Ancak, üyelerin 

çoğunluğunun onaylaması ile başka bir yerde de yapılabilir. Alınan kararlar tarih ve numara 

sırasıyla yönetim kurulu karar defterine işlenir. Karar defterine her yıl 1’den başlamak ve yıl 

sonunda sona ermek üzere numara verilir. Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt 
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tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır. Verilen kararlara karşı olan üyelerle 

çekimser oy kullananlar, karşı olma ve çekimser kalma sebeplerini kararın  altına yazarak 

imzalarlar. Hakkında daha sonradan iptal kararı verilen yönetim kurulu kararlarının üzeri çizilmez 

veya karalanmaz. Bunun yerine iptali kararlaştırılan kararın tarih ve sayısı alınacak yeni bir 

yönetim kurulu kararında belirtilerek söz konusu karar hükümsüz kılınır.  

GÖREVLERİ ve YETKİLERİ 

Madde  7:Yönetim Kurulu; 

Birliğin faaliyetlerini yönetir, onu temsil eder ve Birliğin işlerinin yönetimi için gereken titizliği 

gösterir ve Birliğin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder. 

Yönetim kurulu esas itibariyle; 

a) Birlik varlıklarının değerlendirilmesi için çözüm önerileri geliştirir. 

b) Projenin gerek fizibilite yönünden gerekse teknolojik gelişmelere bağlı olarak 

geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine yönelik olarak özel ve/veya kamu kurum, kuruluşlarıyla 

çalışma yürütür. Kooperatiflerden veya ortaklardan bu hususa ilişkin olarak gelen talep ve 

görüşleri değerlendirir. 

c) Projenin hayata geçirilmesine ilişkin yurtiçi, yurtdışı yapım veya finans kuruluşlarıyla 

görüşür. Üçüncü kişiler tarafından Birliğe sunulan yapım, finans ve diğer teklifleri inceler ve 

karara bağlar. 

d) Üçüncü kişilerle  imzalanacak muhtelif sözleşmeleri hazırlar veya hazırlattırır. 

e) Yapmış olduğu çalışmalar hakkında kooperatifleri ve ortakları muhtelif zamanlarda 

bilgilendirir. 

f)         Birlik merkezine  gelen ve giden her türlü yazışmalar  Yönetim Kurulu Üyelerinin 

bilgilenmesi amacıyla ilgili evrakın arkasına” Bilgi Alındı” notu düşülerek üyelerin imzası alınır. 

Bunun yanı sıra; 

-Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının hazırlanmasını sağlamak, 

-Olağan genel kurul toplantılarına sunulacak faaliyet raporlarını hazırlamak ve toplantı esnasında 

ortakların bilgisine sunmak, 

-Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp 

taşımadıklarını araştırmak, ortaklığa kabul, ortaklıktan çıkarma işlemleri hakkında karar vermek, 
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-Birliğin amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan kredi veya  borç 

para almak, 

-Birliğin gelirlerini tahsil, ödemelerini tediye etmek, Birliğe yapılan bağışları kooperatif 

amaçlarına uygun işlerde kullanmak, 

-Bakanlık ve diğer resmi kurumlarca istenilen her türlü belge ve evrakı tedarik etmek, bilgi 

vermek, denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek,  

-Birliği resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, 

-İbra etmek, dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek, 

-Genel kuruldan karar almak şartıyla kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak, rehine 

koymak veya mülkiyetlerini aktarmak, 

-Birlikte istihdam edilecek personeli belirlemek, 

-Birlik denetçilerinin inceleme görevlerini yerine getirmeleri esnasında gerekli belgeleri tetkike 

hazır etmek ve denetim kurulu üyeleri tarafından istendiğinde, Denetim Kurulu  Üyelerine teslim 

etmek ve gereken kolaylığı göstermek, 

-Gerektiğinde hizmet alımı yapmak veya hizmet alımlarını iptal etmek. 

-Genel kurul toplantısı gündemini belirlemek ve toplantıya çağrı, Bakanlık temsilcisi talebi gibi 

toplantı öncesi görevler ile genel kurulu takiben toplantıya ilişkin muhtelif belgeleri ilgili kurum 

ve kuruluşlara sunmak, gibi görev ve yetkileri bulunmaktadır. 

GENEL KURULA AİT OLUP YÖNETİM KURULUNCA KULLANILAMAYACAK YETKİLER 

Madde  8: Yönetim kurulu aşağıda belirtilen ve genel kurula ait olan yetkileri genel kurulda yetki 

devri veya görevlendirme yapılmış olsa dahi kullanamaz. 

-Bilanço ve gelir gider hesaplarını inceleyerek kabul veya reddetmek, 

-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi, ibrası, azli gibi hususlarda karar almak, 

-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücretlerini belirlemek, 

-Ortaklardan tahsil edilecek tüm aidat ve sair ödentileri belirlemek, gecikme halinde 

uygulanacak esasları tespit etmek, 

-Üst birliğe girmeye ve görevlendirilecek temsilciye karar vermek, 
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-Gayrimenkul alım ve satımında izlenecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliği, yeri ve azami 

fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek, 

-İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini tespit etmek, 

-Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek. 

ÇALIŞMA GRUPLARININ KURULMASI 

Madde  9: Madde (7)’ da belirtilen görevleri yerine getirmek üzere; 

a) Genel Yönetim ve Koordinasyon Çalışma Grubu    

b)Proje Geliştirme ve Finans  Çalışma Grubu, 

c)Proje Yönetimi ve Teknik İşler Çalışma Grubu, 

d)Kurumsal Tanıtım ve Paydaşlarla ilişkiler Çalışma Grubu, 

Oluşturulur. 

Bu çalışma gruplarına, Yönetim Kurulu Kararı ile  Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri arasından 

görevlendirme yapılır. 

GENEL YÖNETİM VE KOORDİNASYON ÇALIŞMA GRUBU  GÖREVLERİ 

Madde  9/a: Birliğin kurumsal yapısının  oluşturulması konusunda (personel,idari, 

mali,satınalma) her türlü çalışmayı yapar. Yönetim Kurulu gündemini oluşturulmasını ve 

sekreterya görevinin yapılmasını,çalışma gruplarının koordinasyonunun ve paralel çalışmaların 

sağlanması, Birliğin üçüncü kişiler nezdinde temsil edilmesi ve protokol işlerinin yürütülmesini 

sağlamak üzere Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek en az  (3) kişilik 

bir çalışma grubu kurulur. Çalışma Grubu  kendi içinde iş bölümü yapabilir. Çalışma Grubu bu 

kapsamdaki işleri, Yönetim Kuruluna gerekçeleri ile birlikte arz etmek suretiyle  karar  alınmasını 

temin eder.  

PROJE GELİŞTİRME ve FİNANS İŞLER  ÇALIŞMA GRUBU ve GÖREVLERİ 

Madde  9/b: Birliğin ihtiyaç duyduğu her türlü Projenin geliştirilmesi, fizibilitesi ve projenin 

çözümüne ilişkin alternatif çalışmalar ile ilgili yurt içi ve yurt dışı özel sektör  ve kamu kurum ve 

kuruluşları ile  yapacağı  her türlü  çalışmalarda bulunmak ve Birliğe gelen proje çözüm 

tekliflerini değerlendirmek üzere Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek 

en az üç  (3) kişilik bir çalışma grubu kurulur. Bu grup kendi içinde iş bölümü yapabilir.  

PROJE YÖNETİMİ VE TEKNİK HİZMETLER ÇALIŞMA GRUBU ve GÖREVLERİ 
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Madde 9/c:Birliğimizin Proje değerinin arttırılmasına yönelik;  mimari projelerin revize edilmesi,   

geliştirilmesi, 3. Kişiler tarafından teknik konular ile ilgili  Birliğe sunulacak mimari projeler, İmar 

planlaması konularında çalışma yapmak ve öneriler geliştirmek,  inşaat yapım ve teknolojileri 

konusunda çalışmaları yürütmek üzere Yönetim ve denetim Kurulu üyelerinden en az üç (3) 

kişilik çalışma grubu kurulur. Bu grup kendi içinde iş bölümü yapabilir. 

KURUMSAL TANITIM VE PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER ÇALIŞMA GRUBU VE GÖREVLERİ 

Madde   9/d: Birliğin ve Projenin kamuoyuna ve kooperatif ortaklarına; basın yayın organları ve 

diğer sosyal medya imkanları vasıtası ile  tanıtımını yapmak, projenin  kamu kurum ve 

kuruluşlarının ilgi ve alakasını çekecek çalışmalarda bulunmak ve bu kuruluşlar nezdinde her 

türlü işlerini takip ederek sonuçlandırmak amacıyla Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 

arasından görevlendirilecek en az üç (3) kişilik bir çalışma grubu  kurulur. Bu grup kendi içinde iş 

bölümü yapabilir. 

            Çalışma grupları, çalışmalarını Birlik çalışanları eliyle yürütür. Gruplar Yönetim Kuruluna 

karşı sorumludur. 

ORGANİZASYON YAPISI, BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCISI VE ÜYELERİN GÖREVLERİ İLE VEKALET 

Madde10: Yönetim Kurulu, Madde 7’ de belirtilen görevlerini (ek-2)’ de yer alan organizasyon 

şemasında belirtilenler eliyle yürütür. 

Başkan :Birliği temsil eder. Her türlü iş ve işlemlerde   üyelerin, çalışma gruplarının, kurulların ve 

çalışanların  düzenli ve uyumlu çalışmasını koordine eder. 

Başkan Yardımcısı: İki Başkan Yardımcısından oluşur. Bir Başkan Yardımcısı Birlik’in Genel 

Yönetim İşlerinin, diğeri ise Proje Yönetimi ve Teknik İşlemlerle ilgili işlerin yürütülmesini 

sağlar.Genel Yönetim İşleri, Birlik’in idari, mali konuları başta olmak üzere, satınalma, personel 

ve  Yönetim Kurulu sekreterya işlerinden oluşur.Proje Yönetimi ve Teknik işlemler  ise; projenin 

geliştirilmesi,projenin finansmanı konularındaki çalışmaları kapsar. 

Muhasip Üye : Birlik’in muhasebe kayıt sisteminin düzenli tutulması, kooperatiflerin Birlik’e olan 

mali yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini aylık olarak takip edilmesi, nakit 

varlıklarının bankada değerlendirilmesi, her türlü ödemelerin gecikmeye mahal verilmeden 

yapılması ve muhasebeleştirilmesi  işlerini; muhasebe sorumlusu personel ile hizmet satınalınan 

mali müşavir  vasıtası ile sağlar. 

Üye (YÖNETİM KURULU VE SEKRETERYA) :Yönetim Kuruluna arz edilecek tekliflerle gündeminin 

oluşturulmasını, gündemin üyelere bildirilmesini, toplantıda   gündemin sıra ile görüşülmesini ve 

kararların tanzim edilerek arşivlenmesini sağlar. 
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Üye(SATINALMA VE PERSONEL) : Birlik’in her türlü ihtiyaçlarının satınalma personeli marifetiyle 

piyasadan  alımını/yapılmasını  temin eder. Çalışan personelin çalışmalara etkin katılımını 

sağlamak amacıyla Birlik Müdürü ile birlikte gerekli çalışmaları yürütür. 

Üye(KAMU KURUMLARI VE BELEDİYE İLİŞKİLERİ): Birlik’in kamu kurum ve kuruluşları ile 

Belediyelerle olan  işlemlerini ilgili personelle birlikte yürütür. 

Üye ( İLETİŞİM VE TANITMA) : Birlik web sitesinin ortakların bilgilenme  ihtiyacına cevap verecek 

şekilde güncellenmesi ile projenin tanıtımı amacıyla her türlü kamu ve özel kuruluşlar ile olan 

ilişkiyi yürütür. 

Üye (KOOPERATİFLERLE İLİŞKİLER) : Bağlı kooperatiflerle ilişkilerin zenginleştirilmesi amacı ile 

haftalık, aylık toplantılar planlar. Yapılacak bu planlama ile Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde 

uygun üyelerle bilgilendirme amaçlı ziyaretler ve/veya genel mahiyetli toplantıların yapılmasını 

sağlar. Kooperatiflerin Birlik ile olan ilişkilerini en üst seviyeye çıkarmak için gerekli her türlü 

çalışmayı yapar. 

             Üyeler, sorumlu oldukları konularda ilgili birimlerle koordineli olarak çalışırlar.  

             Üyeler; sorumlu oldukları konular hakkında Yönetim Kurulunun her ayın ilk haftasında 

yapacağı olağan toplantılarda tanzim edecekleri bir raporla Yönetim Kurulunu bilgilendirirler. 

              Yukarıda başlıklar halinde belirtilen konularda hangi üyelerin görevlendirileceği ve 

bulunmamaları halinde yerlerine kimlerin bakacağı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. 

ÇALIŞAN PERSONEL,  GÖREVLERİ VE VEKALET 

Madde  11-: Birlik’in her türlü iş ve işlemleri aşağıda görev tanımı yapılan çalışanlar eliyle 

yürütülür.Çalışanlar, Birlik’in başarısı ve gelişmesi için tüm gayretini gösterir.Yönetim Kurulu 

Başkan ve üyeleri ile birimlerin talepleri Birlik Müdürü vasıtasıyla yürütülür. 

a)Birlik Müdürü : Birlik çalışanlarının en üst amiri olup, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ile 

Denetim Kurulu Üyelerine  karşı sorumludur. Birlik işlerinin gecikmeye mahal verilmeyecek 

şekilde  çalışanlar ile birlikte düzenli, koordineli ve uyumlu yürütülmesinden, Birlik merkez 

binasının gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından, çalışanların eğitim, sosyal ve özlük 

haklarının takibinden sorumludur. Bunun yanı sıra Birlik Müdürü; 

      Çalışmalarını kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ile Yönetim Kurulu Başkan, Başkan 

Yardımcısı ve üyelerin emirlerine göre yürütür. 

     Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlar, ihtiyaçları belirleyip karşılanması yönünde 

gerekli tedbirleri alır. 
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     Bina, tesis, araç ve gerecin  düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda 

bulundurulmasını ve korumasını sağlar. 

    Çalışan personelin iş bölümünü yapar ve gereğinde yazılı olarak bildirir. 

       Düzen ve disiplin ile ilgili her türlü önlemi alır.  Alınan kararları zamanında ve etkili bir şekilde 

uygular. Çalışan personelin izin ve diğer özlük haklarını ilgili mevzuata göre yürütür. 

      Birlik’e ait gelen/giden evraklar ile kooperatiflere ait bilgi ve belgelerin ayrı ayrı cins tasnifini 

yaparak düzenli bir şekilde arşivlenmesi ile Birliğin demirbaş kaydının tutulmasını sağlar. 

      Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin verdiği diğer görevleri yapar. 

b)Teknik Müdür :Projenin müşavirlik hizmetlerine ilişkin sözleşmenin uygulanması dahil olmak 

üzere, projenin hayata geçirilmesine kadarki tüm süreçlerde Birlik Müdürü aracılığı ile  Yönetim 

Kurulu Başkan ve üyelerine her türlü görüş ve önerilerde bulunmak,  

c)Muhasebe Sorumlusu : Birlik’in muhasebe kayıtlarının hizmet satın aldığımız mali müşavir ile 

koordineli bir şekilde düzenli tutulmasından, bağlı kooperatiflerin birliğe olan aylık ödemelerinin 

düzenli olarak yatırılıp yatırılmadığının takibi ile kooperatiflerin borç alacak durumunun aylık 

bazda listelerinin çıkarılmasından sorumludur. 

d) Teknik Personel : Şantiyeye gelen Kooperatif üyelerine projeyle ilgili bilgi vermek Şantiyenin 

gerekli tüm bakımını yaptırmak ve çevresindeki yeşil alanlarının gübrelenmesi sulanması vs. 

işlemlerinin yaptırılması ile birlikte bağlı Kooperatiflerimizin ve Yönetim Kurulumuzun şantiyede 

yapacakları toplantıların hazırlıklarının yapılması, Şantiye binasının gerekli güvenlik önlemlerinin 

alınmasından ve şantiyede çalışan personellerin çalışmalarından, Birliğimizin şantiyedeki hizmet 

aracının bakımından sorumludur. 

e)Satın alma personeli : Birlik’in ihtiyaç duyduğu her türlü alım (hizmet alımı dahil), bakım, 

onarım, tanıtım ve yaptırma işlerini gerçekleştirecek isteklileri  piyasa araştırması yapmak 

suretiyle tespit ederek temin etmek. 

f)Sekreter : Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile komisyonların  her türlü yazışmalarını 

yapmak, görevi esnasında çevresine karşı güler yüzlü ve nazik davranmak, Birlik’e gelen ve giden 

evrakları kayıt altına alıp ilgililere ulaştırılmasını sağlamak, fotokopi ve faks trafiğini yürütmek, 

Birlik’e gelen kooperatif ortakları ile diğer misafirleri görüşmede bulunacağı üyelerle 

görüşmelerini sağlamak, bu arada onları ağırlamak, çay ve ikram servislerinde bulunmak, 

sorumlu olduğu alanların temizlik ve düzenini sağlamak. 

g)Yardımcı Personel : Birlik merkezinin her türlü günlük temizlik hizmetleri ile ikram 

hizmetlerinde bulunur. Çalışanlar için öğle yemeğini yapar. 
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h) Yardımcı Personel (2) : Şantiyemizdeki ofislerin, Toplantı salonların vb. yerlerin temizliği ve 

şantiyeye gelen misafirlerin ağırlanması ile birlikte Şantiye binasının etrafındaki bahçelerin 

temizliği, bakımı ve sulama işerini ve şantiye binasının gündüz güvenliğini yapar. 

j)Bekçi :Gölbaşı  ilçesi yaylabağ mevkiinde  bulunan Birlik’e ait binaların yerinde güvenliğini 

temin etmek. 

ı)Şoför : Birlik işlerinin; Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar eliyle kamu kurum ve kuruluşlar, 

kooperatifler ve üçüncü kişiler nezdinde takibi için ulaşım hizmeti sağlar. 

Birlik Personeli Birlik Müdürü tarafından verilen diğer görevleri de yerine getirir. 

     Yukarıda belirtilen görevleri kimlerin yapacağı ve bulunmamaları halinde yerlerine kimlerin 

vekalet edeceği Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. 

 

SEKRETERYA İŞLERİ 

Madde 12: Yönetim Kurulu sekreterya hizmetleri Genel Yönetim komisyonu tarafından 

yürütülür. Yönetim Kurulu  kararı alınması için talepte bulunacak gerek Çalışma Grubu  gerekse 

üyeler tekliflerini gerekçeli olarak toplantı tarihinden bir (1) gün önce Genel Yönetim  çalışma 

grubuna intikal ettirirler. Grup, gelen teklifleri gündem maddesi haline getirir ve Başkanın 

onayına müteakip üyelere bildirir.  

SATINALMA İŞLERİ 

Madde  13-:Yönetim Kurulu kararı gereğince, Birlik ihtiyaçları için satın alınacak mal, hizmet, 

yapım, bakım, onarım ve  tanıtım faaliyetleri işlerinin  kdv hariç beşbin (5.000.-TL)’ nin altında 

olanlar teklif toplamaya gerek olmaksızın  satınalma personeli tarafından piyasadan fiyat 

araştırması yapmak sureti ile alım gerçekleştirilir. Alınan fatura veya fiş arkası satınalma 

personeli, muhasebe sorumlusu ve ilgili Yönetim Kurulu üyesinin  bu mümkün olmuyor ise aynı 

kişilerce tutanak tutulmak suretiyle işlem tamamlanarak ödemesi yapılır. Avans olarak ödemesi 

yapıldı ise mahsubu yapılır. 

Teklif toplanmasına gerek duyulmayan özellikle 5.000.-TL. nin altında olan alımlarda kullanılmak 

üzere satınalma personelinin kullanımı için ilgili bankadan limiti 10.000.-TL.’ yi geçmeyen  kredi 

kartı çıkartılmak suretiyle alımların kredi kartı ile yapılması sağlanır. Bu kapsamda yapılacak 

alımların listesi alıma çıkılmadan önce Birlik Müdürü, muhasebe sorumlusu, ilgili üye ile Başkan, 

bulunmaması halinde Başkan yardımcısı tarafından onaylanır ve alım işlemine başlanır. Kredi  

kartı ekstreleri alımı yapılan fiş veya faturalarla aylık olarak satınalma personeli, muhasebe 
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sorumlusu ve ilgili  üye tarafından incelenerek bir tutanağa bağlanır ve  Yönetim Kurulunun 

onayına arz edilir. 

KDV. Hariç beş bin (5.000.-TL)’ nin üzerinde olan alımlar için ise; satınalma personeli tarafından 

piyasadan en az üç (3) istekliden teklif toplanır. Toplanan teklifler  birlik müdürü, satınalmadan 

sorumlu üye ve ilgili birimin  bir üyesi olmak üzere en az üç (3) üye tarafından açılır, en uygun 

teklifte bulunan istekliden alımın gerçekleştirilmesi amacıyla tanzim edilecek karar Yönetim 

Kurulunun onayına sunulur. Onaya müteakip alım gerçekleştirilir. Gerekmesi halinde istekli ile 

sözleşmede imzalanabilir. Sözleşme imzalanan istekliden işin bedelinin % 6’ sı oranında teminat 

alınır. Sözleşme; imza sirküleri yönetmeliğine göre imzalanır.Teslim edilen mal yada yaptırılan işe 

ilişkin yükleniciden alınan faturanın ödemesi yapılır. 

HARCAMALAR 

Madde  14: Yönetim Kurulu kararı gereğince; Başkan ve üyeler ile Denetim Kurulu üyelerinin 

görevleri gereği yapacağı çalışmalar esnasında yapılan harcamalar ile yurtiçi, yurtdışı 

seyahatlerinde ulaşım, konaklama, yemek gibi  harcamalar belgelendirilmek kaydı ile ödenir. 

Yapılan harcama karşılığında belge alınamıyor ise görevlendirilen üyenin tutacağı tutanak ile 

ödeme yapılır. Yapılan harcamanın ne amaçla yapıldığı harcamayı yapan üye veya üyeler 

tarafından bir tutanağa bağlanarak ilgili faturaya eklenir. 

 

ÖDEMELER 

Madde  15:  Ödemelerde asıl olanın banka aracılığı ile yapılmasıdır. Zorunlu hallerde avans 

ödemesi şeklinde de yapılabilir. Verilen avansın  en geç 1 ay içerisinde  kapatılması esastır. 

 

KASA VE BANKA 

Madde  16: Kasada acil durumlarda kullanılmak üzere en fazla 2.500.-TL. nakit bulundurulabilir. 

Birlik nakit varlıklarının bir kısmını cari ihtiyaçları için vadesiz hesaplarda geriye kalanlarını ise 

döviz veya Türk Lirası olarak bankada vadeli olarak  değerlendirilmesi, vade sonlarında valör 

hesabı da dikkate alınarak bankalardan teklif toplamak suretiyle en yüksek teklifi veren bankada 

değerlendirilmesi esastır. 

 

İMZA YETKİSİ 

Madde  17:  
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Birlik işlemlerinin yürütülmesinde, imza yetkilerinin nasıl ve hangi unvan grupları tarafından 

kullanılacağı  ilişkin olarak Yönetim Kurulunca çıkarılacak imza sirküleri yönergesine göre hareket 

edilir. 

İZİNLER 

Madde  18: Çalışanların;  yıllık izin (ek-3), mazeret izni (Ek-4), saatlik izin (Ek-5) ve ücretsiz izin 

(Ek-6) işlemlerinde  ekli formlar kullanılır. İzinler; Birlik Müdürü, Yönetim Kurulu  üyelerinden biri 

ve Başkanın onayı ile, Birlik Müdürünün izni ise Muhasip üye, Başkan yardımcısı ve Başkanın 

onayı ile verilir ve ilgilinin dosyasında muhafaza edilir.  

 

TEREDDÜTLER 

Madde 19-: Bu yönergenin uygulanması esnasında yaşanabilecek tereddütleri gidermeye  Birlik 

Yönetim Kurulu  yetkilidir. 

BULUNMAYAN HUSUSLAR 

Madde 20-: Bu yönergede bulunmayan hususlarda mer’i mevzuat hükümleri uygulanır. 

YÜRÜTME 

Madde  21: Bu yönerge hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür. 

YÜRÜRLÜK 

Madde  22: Yönetim Kurulunca onaylanmasını müteakiben yürürlüğe girer. 


