İSKİD Komisyonları Çalışma Kuralları
Yönetim Kurulu Onaylı - 15.12.2015
Süre:
1. Komisyonların çalışma dönemleri, Yönetim Kurulu çalışma dönemine eşittir.
Üyelikler ve oy hakkı:
2. Komisyon üyelikleri Yönetim Kurulu onayı ile başlar ve biter.
3. İSKİD Komisyonlarına üye olmak veya üyelikten ayrılmak hususunda, her
çalışma dönemi başında tüm İSKİD ve komisyon üyelerine çağrı yapılır.
4. Komisyonlara çalışma dönemi içi üye olmak veya ayrılmak da mümkündür.
5. İSKİD’e dönem içinde yeni üye olanlara komisyonların listesi ve kısa tanıtımı
gönderilir (detay web sitemizde olacaktır) ve komisyonlara üye olma istekleri
sorulur.
6. Komisyonların üyeleri; İSKİD asıl üyeleri, İSKİD tüzel üyesi firmalardan
temsilciler ve üye ol(a)masa da uzmanlığı nedeniyle davet edilen diğer
kişilerdir. Başvuranların veya davet edilenlerin komisyona üyeliği, üye
adayının katılacağı komisyon toplantısında komisyonun ve sonraki ilk Yönetim
Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.
7. İSKİD üyesi olma vasıflarına sahip ancak üye olmayan firmalardan temsilciler
isterlerse, komisyon ve Yönetim Kurulu onayı ile bir kereliğine 6 ay boyunca
geçici üye olabilir.
8. Komisyon ile Yönetim Kurulu iletişimi açısından, her komisyonda bir Yönetim
Kurulu üyesi bulunması tercih edilir.
9. Komisyonlara normal (toplantı ve karar) üyelikleri dışında, dağıtım listesi
üyelikleri olabilir.
10. Bir üye firmadan bir komisyona üyelik sayısında mutlak sınır yoktur,
komisyonun ihtiyaçlarına göre üyelikler belirlenir.
11. Oylamalarda her üye kurumun bir (1) oy hakkı vardır.
12. Komisyon üyelerinin toplantılara devamları takip edilir ve duyurulur.
Ardışık 3 komisyon toplantısına kabul edilen mazeret harici katılamayan veya
6. toplantıdan itibaren dönem içi katılımı %50’nin altında olan üyelerin
komisyon üyeliği, komisyon ve Yönetim Kurulu kararı ile sonlandırılır.
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Çalışma Şekli:
13. Komisyon gündem ve toplantı raporları hazırlanması, onayı ve dağıtımı için
ilgili yönergeye uyulur.
14. Her komisyon toplantısı başında İSKİD Toplantı Kuralları ve İş Etiği İlkeleri ile
İSKİD Komisyonları Çalışma Kuralları hatırlanır, uyulur.
15. Her komisyon, çalışma dönemi başında birer Başkan ve Başkan Yardımcısı
seçer, komisyon çalışmaları ve yazışmaları bu kişiler tarafından yönetilir.
Komisyon içindeki Yönetim Kurulu üyesinin komisyon başkanı olmaması
tercih edilir. Komisyonlar gerekli görürse kendi içinde başka görev dağılımları
da yapabilir, ancak Başkan ve Başkan yardımcısının ana görev ve
sorumluluğu değişmez.
16. Her komisyon, çalışma dönemi başında çalışma planını, hedeflerini ve
bütçesini tanımlı düzende hazırlar ve Yönetim Kurulu’na sunar. Bunlar dönem
içinde takip edilir, gerekirse güncellenir.
17. Komisyon üyesi olmayan İSKİD üyeleri, tercihen önceden haber vererek,
komisyon toplantılarına katılabilir. Piyasa Denetimi ve Haksız Rekabeti
Önleme Komisyonu toplantıları için önceden komisyonun onayı alınmalıdır.
18. Komisyon toplantılarında karar alınabilmesi için oy hakkı sahibi üyelerin
yarıdan çoğunun toplantıya katılmış olması gerekir. Bu çoğunluk
sağlanamadığı taktirde, komisyon üye çoğunluğunun onayı yazışma ile
alınarak kararların yürürlüğe girmesi yolu seçilebilir.
19. Komisyonlar karar alırken oybirliği sağlanması tercih edilir, bu mümkün
olamıyorsa toplantıda hazır bulunan oy hakkı sahiplerinin basit oy çokluğu ile
karar alınır. Üyelerin şerh koyma hakkı vardır.
20. Komisyonlar, İSKİD web sitesi genel şablon ve kurallarına uyarak kendi web
sayfalarının içeriğini hazırlar, konuları ile ilgili diğer sayfalara da katkı
yapabilirler. Tüm içerikler, İSKİD web sitesinden sorumlu komisyon (Basın
Yayın Kom.) ve Yönetim Kurulu tarafından denetlenir, gerekirse yeniden
çalışma yapılması talep edilebilir.
21. Komisyonlar, çalışma dönemi sonundan (Olağan Genel Kurul tarihi) 2 ay önce
faaliyet raporu, bilanço ve gelecek dönem tavsiye hedefleri raporu hazırlar,
Yönetim Kurulu’na iletir.
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TOPLANTI KURALLARI

1. Her toplantı öncesi toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi katılımcılara
duyurulmalıdır.
2. Her toplantı için tutanak tutulmalıdır. Tutanak toplantıda gerçekleşen görüşmeler,
gerekçeleri ile birlikte karar ve eylemleri açık ve eksiksiz verecek şekilde
hazırlanmalıdır.
3. Her toplantıya Dernek veya İktisadi İşletmenin bir çalışanı katılmalı ve idari destek
sağlamalıdır.
4. Gündem dışı ve “Kayıt dışı” görüşmeler yapılmamalıdır.
5. Genel olarak, bir veya birden fazla firmanın üretim seviyeleri, ürün fiyatlandırması,
pazarlama stratejileri, müşteri veya tedarikçi seçimleri gibi kararlarını doğrudan
etkileyecek, haksız rekabete yol açabilecek her türlü iletişim ve görüşmeden
kaçınılmalıdır.
6. Piyasa Denetimi ve Haksız Rekabeti Önleme Komisyonu ve Onur Kurulu toplantı
ve çalışmaları sırasında, gerek görüldüğünde yukarıdaki kurallara istisna
yapılabilir.
7. Her İSKİD üyesinin imzalamış olduğu ekli Etik Kurallar hatırlanmalıdır.

İSKİD YÖNETİM KURULU
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İŞ ETİĞİ İLKELERİ
Üyeler aşağıdaki etik ilkelere uygun hareket eder.
• DÜRÜSTLÜK: Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir
yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek ve
çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmezler.
• GÜVENİRLİK: Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve
saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Ürün,
hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, gereğini yerine getirmekten
kaçınmazlar. Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını
ve gizli kalmasını sağlarlar.
• SÖZÜNÜ TUTMAK: Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterirler.
Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.
• SADAKAT: Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmazlar ve
çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile
olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanamaz.
• ADİL OLMAK: Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık
yapmaz, aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri
reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.
• BAŞKALARININ HAKKINI KORUMAK: Çalışanları ile olan ilişkilerinde
dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı
sağlar ve kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Çalışanların
hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep
ayrıcalığı yapmazlar.
• YASALARA KARŞI SAYGILI OLMAK: Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve
iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı
ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının
onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.
• VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU: Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal
sorumluluğun gereklerini yerine getirirler.
• EN İYİNİN PEŞİNDE OLMAK: Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu
etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının
önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve alt yapıya kaynak imkanlarını sağlar.
• YAPTIKLARININ HESABINI VEREBİLMEK: Tekliflerinde ve mukavele
görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs
ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü
faaliyetin hesabını verirler.
• ÇEVRE BİLİNCİ: Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre
bilincinin yayılması için çalışmalar yapar.
• ÜYE SORUMLULUĞU: Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve
davranış içine girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen eylem,
işlem yapamaz.
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