
 

 

 

 

TÜRK YEREL HİZMET - SEN 
(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) 

 

 
 

DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 
 

Amaç 

 
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Türk Yerel Hizmet Sen, merkez ve şube denetleme 

kurullarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir. 

 
Kapsam 

 
Madde 2- Bu yönetmelik; merkez ve şube denetleme kurullarının görev, yetki  ve 

sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemleri kapsar. 

 
Dayanak 

 
Madde 3- Bu yönetmelik; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 8 nci maddesi ile 

Sendika Ana Tüzüğünün 26-27-45 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 

 
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen; 

 
a) Genel Kurul: Merkez ve şube genel kurullarını, 

 
b) Merkez: Sendika genel merkezini, 

 
c) Şube: Sendika şubelerini, 

 
d) Kurul: Merkez beş ve şubelerin üç kişiden oluşan denetleme kurullarını, 

 
e) Denetçi: Genel kurullarca denetleme kurulu üyeliğine seçilen kişileri, 

 
f) Ana Tüzük : Sendika Ana Tüzüğünü, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

 
Kurullar ve Denetleme 

 
Denetlemede Genel İlke 

 
Madde 5- Denetleme kurulları, tüm denetimlerinde; öncelikle merkez ve şube yönetim kurulu 

üyelerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uyup uymadığını incelemek zorundadır. 

 
Madde 6- Merkez yönetim kurulu; kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerine aykırı 

hareket eden şubeler, şube yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilikler hakkında denetleme isteyebilir. 



Denetleme Kurulları 

 
Madde 7- Merkez ve şube denetleme kurullarının oluşumu, görevleri ve çalışma esasları, 

tüzüğün  26, 27 ve 45 inci maddelerinde belirtilmiştir. 

 
Denetleme 

 
Madde 8- Denetleme kurulları olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde denetleme yapar. 

 
a) Olağan Denetleme: Denetleme kurullarının, tüzük gereği altı ayda bir yönetmelik 

çerçevesinde yapmak zorunda oldukları denetlemedir. 

 
b) Olağanüstü Denetleme: Denetleme kurullarının, merkez yönetim kurulunun talebi ya da 

sendika üyelerinin veya üçüncü kişilerin ihbar ve şikayetine dayalı olarak yaptıkları denetlemedir. 

 
Denetleme kurulları, üyelerin ve diğer üçüncü kişilerin ihbar ve şikayete dayalı başvurularını 

değerlendirmek, ciddi olanlarını incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdürler. 

 
İdari ve mali konularda yapılan denetimler sonucu, yolsuzluk ve işlemlerde usulsüzlük tespit 

edildiği takdirde, 2821 ve 4688 sayılı Kanun’lar, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarla tüzük 
hükümlerine göre gereken işlemler, denetleme kurulları veya denetçiler tarafından onbeş gün içinde 
yerine getirilir. 

 
Merkez Denetleme Kurulunun Görevleri 

 

Madde 9- Merkez denetleme kurulu, denetimlerini idari ve mali olmak üzere iki ayrı açıdan 
yapar. 

 

a) İdari denetimde; 

 
1) Yönetim ve işleyişin, ilgili mevzuata ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı, yönetim 

kurulu üyelerinin tüzüğe göre toplanarak karar alıp almadıkları, alınan kararların imzalanıp 
imzalanmadığı, karar defterine numara ve tarih sırası ile işlenip işlenmediği, 

 
2) Üye kayıt formları ve üyelikten çıkış bildirimlerinin ilgili yasa ile yönetmeliğe uygun olup olmadığı, 

 
3) Gelen-giden evrak defterinin düzenli bir şekilde işlenip işlenmediği ve evrak numaralarının 

birbirini izleyip izlemediği, evrak arşivinin düzenli olup olmadığı, 

 
4) Sendikanın yönetim ve çalışmalarına ilişkin diğer hususlar, 

 
b) Mali denetimde; 

 
1) Gelir ve giderlerin, kanun, tüzük, genel kurul kararları ile bütçe esasları ve yönetim kurulu 

kararlarına uygun olup olmadığı, 

 
2) Mali işlemlerin, kanunen tutulması zorunlu olan defterlere, mevzuata uygun olarak yasal 

süreleri içinde işlenip işlenmediği, 

 
3) Vergi, sigorta ve buna benzer yasal yükümlülüklere ilişkin beyanname ve bildirimlerin 

süresinde verilip verilmediği, bunlarla ilgili ödemelerin süresinde yapılıp yapılmadığı, 

 
4) Gelir ve gider belgelerinin mevzuata uygun olup olmadığı, 

 
5) Yönetici ve personele verilen avansların, kanun, tüzük ve yönetim kurulu kararlarına uygun 

olup olmadığı ve süresi içinde kapatılıp kapatılmadığı, 

 
6) Sendikaların mali yönetimlerine ilişkin diğer hususlar, 

esas alınarak incelenir. 



İube Denetleme Kurullarının Görevleri 

 
Madde 10- Şube denetleme kurulları, şube yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve 

sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini ayrı ayrı denetlemeleri gerekir. Bu denetlemeler sırasında; 

 
a) Şube başkanının; 

1) Şubeyi her türlü toplantı ve kurullarda temsil edip etmediği veya temsilci gönderip 
göndermediği, 

 
2) Yönetim kuruluna, temsilciler kuruluna ve kurulacak komisyonlara başkanlık edip etmediği, 

 
3) Şubedeki büroların her türlü iş ve işlemlerini inceleyip incelemediği ve denetleyip 

denetlemediği, 

 
4) Şube adına basın toplantısı yapıp yapmadığı, beyanatta bulunup bulunmadığı ve yanlış 

haberleri tekzip edip etmediği, 

 
5) Yönetim kurulunun diğer ilgili üyesiyle birlikte yazışmaları, muhasebe ve muamele evrakını 

imzalayıp imzalamadığı, 

 
6) Mali mevzuata uygun olarak harcamaları kontrol edip etmediği, 

 
7) Denetleme kurulu raporunu yönetim kurulunun ilk toplantısına getirip getirmediği, 

 
8) Konfederasyona bağlı diğer sendika şubeleri ile diyalog kurup kurmadığı, yapılan ve 

yapılacak çalışmalar konusunda şube yönetim kuruluna bilgi verip vermediği ve yapılacak çalışmalar 
için görevlendirmeler yapıp yapmadığı, 

 
9) Sendikal faaliyetlerde yerel televizyon, radyo, gazete, dergi ve bu gibi yayın araçlarından 

yararlanıp yararlanmadığı, 

 
10) Merkezin vereceği yetki çerçevesinde; konser, tiyatro, sergi, seminer, panel, konferans ve 

benzeri organizasyonları yapıp yapmadığı, 

 
11) Ziyaret, kutlama, tebrik, taziye ve bunun gibi sosyal etkinliklere katılıp katılmadığı, 

 
12) Şube faaliyetlerinin koordinasyonu ile ilgili her türlü tedbiri alıp almadığı, 

 

 
b) Şube Sekreterinin; 

 
1) Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda, şube başkan vekili olarak şube başkanının 

görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenip üstlenmediği, 

 
2) Şubenin idari işlerini, gelen-giden evrakını ve arşiv işlerini yürütüp yürütmediği, 

 
3) Demirbaş ve kırtasiye gibi alımları yapıp yapmadığı, 

 
4) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasında sorumluluk yüklenip yüklenmediği, 

 
5) Büro çalışanları ile ilgili mevzuatı uygulayıp uygulamadığı, 

 
6) Yönetim kurulu toplantısının gündemini hazırlayıp hazırlamadığı, 

 
c) Şube Mali Sekreterinin; 

 

 
1) Harcamaları kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yapıp yapmadığı, 



2) Gelir-gider cetveli ile sarf evrakını her ayın sonunda yönetim kurulunun onayına sunup 
sunmadığı, 

 
3) Yönetim kurulunun onaylayacağı gelir-gider cetvelini, sarf evrakı ile birlikte zamanında 

merkeze gönderip göndermediği, 

 
4) Ödentilerin kesilip genel merkeze gönderilmesini sağlayıp sağlamadığı, 

 
5) Demirbaş kayıtlarını usulüne uygun olarak tutup tutmadığı, 

 
6) Hesapları her an denetime hazır bulundurup bulundurmadığı, 

 

 
d) Şube Teşkilatlandırma  sekreterinin; 

 
1) İşyerlerinde gerekli teşkilatlanmayı sağlayıp sağlamadığı, 

 
2) Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri takip edip etmediği ve merkeze 

gönderip göndermediği, 

 
3) Üyeliği kesinleşenlerin formlarını kurum yetkililerine teslim edip etmediği, 

 
4) Üye envanteri çıkarıp çıkarmadığı ve üye arşivi düzenleyip düzenlemediği, 

 
5) Şube sınırları içinde meydana gelen her türlü teşkilatlanmayla ilgili ihtilafın hallinde gerekli 

çalışmaları yapıp yapmadığı, 

 
6) Şubeye bağlı temsilciliklerin faaliyetlerini izleyerek yönetim kuruluna bilgi verip vermediği, 

 
7) Temsilci ve delege seçimi ile şube genel kurulunun yapılmasına ilişkin işlemleri yürütüp 

yürütmediği, 

 
8) Üyeliği teşvik edici kitap, dergi, gazete, broşür, bülten, bildiri gibi yayınların çalışanlara 

dağıtıp dağıtmadığı, bu konuda toplantılar düzenleyip düzenlemediği ve teşkilatlanmayla ilgili  kararların 
uygulanmasını sağlayıp sağlamadığı, 

 

 
e) Şube Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterinin; 

 
1) Merkez tarafından gönderilen eğitim programlarını uygulayıp uygulamadığı, 

 
2) Şubenin eğitim programlarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunup sunmadığı, 

 
3) Eğitim faaliyetlerinde televizyon, radyo, gazete, dergi, broşür, kitap gibi yayın araçlarından 

yararlanıp yararlanmadığı ve bu konuda arşiv oluşturup oluşturmadığı, 

 
4) Merkezin onayı alınmak kaydıyla eğitim amaçlı seminer, panel, konferans gibi toplantılar 

düzenleyip düzenlemediği, 

 
5) Sağlık evi, kütüphane, kreş, yuva ve benzeri sosyal tesislerin kurulması için çalışmalar 

yapıp yapmadığı ve merkezin onayına sunup sunmadığı, 

 
6) Önemli gün ve haftalarla ilgili sosyal ve kültürel etkinlikler planlayıp planlamadığı, 

 
7) Merkezin vereceği yetki çerçevesinde, konser, tiyatro, sergi ve benzeri organizasyonlar 

yapıp yapmadığı, 



f) Şube Mevzuat Sekreterinin; 

 
1) Kanun, tüzük ve yönetmelikler gereği oluşturulan kurullara, şubeyi temsilen 

görevlendirilecek üyelerle ilgili çalışma yaparak yönetim kuruluna sunup sunmadığı, 

 
2) Üyelerden gelen problemlere, aksaklıklara ve şikayetlere çözüm bulup bulmadığı, 

 
3) Üyelerin özlük ve sosyal hakları ile ilgili mevzuatları takip edip etmediği, görüş ve öneriler 

getirip getirmediği, 

 
4) Üyelerin mevzuata ilişkin genel ve yerel sorunlarını derleyerek, raporlar hazırlayıp yönetim 

kuruluna ve merkeze sunup sunmadığı, 

 
5) Hizmet koluna ve sendikal çalışmalara ilişkin her türlü mevzuat, bilgi, belge ve yayınları 

toplayıp toplamadığı ve değişiklikleri takip edip etmediği, 

 
6) Mevzuattaki değişmeler ve gelişmeler sonucu yapılması gereken yeni düzenlemeler 

hakkında yönetim kuruluna bilgi sunup sunmadığı, 

 
7) Yerel mahkemelere açılan davaları takip edip etmediği ve sonuçtan merkeze bilgi verip 

vermediği, 

 
8) Sendikanın toplu sözleşme çalışmalarına katkı sağlamak üzere, üyelerin taleplerini ve 

problemlerini belirten raporlar düzenleyerek merkeze gönderip göndermediği, 

 
g) Şube Dış İlişkiler ve Basın Sekreterinin ; 

 
1) Merkezden yetki alınmak kaydıyla, sendikanın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda 

kitap, dergi, gazete, broşür, bülten gibi yayınlar hazırlayarak yayınlamasını sağlayıp sağlamadığı, 

 
2) Sendikanın ve diğer kuruluşların yayınları ile ilgili arşiv oluşturup oluşturmadığı, 

 
3) Yerel radyo, televizyon ve basın organları ile iletişim sağlayıp sağlamadığı, 

 
4) Başkanın basın toplantılarını organize edip etmediği ve basın bildirisini hazırlayıp 

hazırlamadığı, 

 
5) Şube adına, gerek şube mensupları ve gerekse diğer kişi ve kuruluşlar nezdinde ziyaret, 

kutlama, taziye, tebrik ve bunun gibi sosyal ilişkileri düzenleyip düzenlemediği, 

 
6) Şube faaliyet alanındaki diğer sendika ve sivil toplum örgütleri ile diyalog sağlayıp 

sağlamadığı, 

 
hususları esas alınarak incelenir. 

 
Denetleme Raporları 

 
Madde 11- Her denetimin sonucu bir rapora bağlanır. Denetleme raporlarında, denetimin 

konusu ve denetlenen hususlarla öneriler ayrı ayrı gösterilir. Raporun sonucu, denetleme kurulu karar 
defterine geçirilerek denetçiler tarafından imzalanır. 

 
Merkez denetleme kurulu; hazırladıkları ara raporlarını genel başkanlığa ve dönem sonu 

raporunu ise merkez genel kuruluna, 

 
Şube denetleme kurulları, hazırladıkları ara raporlarını şube başkanlıklarına, dönem sonu 

raporunu ise şube genel kuruluna, 

 
sunmak zorundadır. 



Denetleme kurulları; olağanüstü denetleme sonucu hazırladıkları raporları, şube başkanlığı 

vasıtasıyla en geç yedi gün içinde genel başkanlığa sunar. 

 
Merkez ve şube yönetim kurulları, denetleme kurulu raporlarını gündeme alarak ilk toplantıda 

görüşür. 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
Son Hükümler 

 
Yürürlük 

 
Madde 12- Bu yönetmelik, 13 madde olup, Merkez Yönetim Kurulunun 18.02.2012 tarih ve 

539 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

 
Yürütme 

 
Madde 13- Bu yönetmelik hükümlerini merkez yönetim kurulu yürütür. 


