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TMMOB Jeoloji Mühendislcri Odası. füncl Merkez, Şube ve il Temsilciliklerine ait
Niyn, Mayıs, Haziran 20l9 Dönemi Deneılemesi, Denetleıne Kurulu üyeleri. Halil lbrahim
YlĞiı. Rıza SoYPAK, Alp iLHAN, Hesna SoYLLl. Haniİ'e Ayla ÇrLEİr, eyıa KIZiLTUĞ
ve İskender Bedri ÖZGÜR hrafından Oda merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Oda Deneıleme Kurulu'nca hazırlanan ve TMMOB. ye iletilecek''
Nisan,Mayıs.Haziran 20l9 Dönemi Denetleme Raprır"u yazımız ekinde verilmektedir.
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Gereği için bilgilerinize sunulur.
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JEOLOJi }t üHENDisLı]Ri ODASI
DEN§TLEMtı KURl"jLti

NiSAN_ilıAYıs_HAZi RAN 20t9 1,1Ll
DENETL[]ME Kt,RtI[,l] RAPORU

TMMOR Jeoloji Müendisleri Odasının Nisan. Mayıs. Haziran 2019 Dönemine ait

evrakların incelenmesi Denetleme Kurulu üyeleri tarafindan Oda merkezinde
gerçekleştirilmiştiı. Denetleme çalışması. Halil İbrahim YİĞİr. nıza SOYPAK. A.!p İL_HAN,

Hesna SOYLU, Ilanife Ayla ÇELENK, Ayla KIZILTUĞ ıe İskender Bedri ÖZGÜR'un
l 5.08.2019 tarihine kadar oda merkezi. merkeze bağh temsilcilİkler ve şubelerden gelen aylık
mizanlaı İizerinden yapılmıştıı Denetıeme kurulu raporumuz; idari. Ivtali ve sonuç

biilümlerinden oluşmaktadır.

ıdıri konulır:

oda Yönetim Kurulu Karar De|teri'nin. Nisan.Mayıs,Haziraı 2019 yılı 3 aylık dönemi

itibariylc diizenli tutulduğu ve Yönetim Kurulu kaıaılannın usuliine uygun olarali alındığl

üyeleıce imzalandığı tespit edilmiştir. Oda merkezine gelen - giden evrak kayıtlannın si§tem

iizerinden değerlendirildiği ve taranarak saklandığı belirlenmiştir. Bazı l"emsilciliklerin aYlık

mizanlannın oda Merkezine geç gönderdikleri, bazılannın ise kasalannda limitin ilstünde

para bulundurıtuğu gözlenmiş, konuyla ilgiti Oda Yöneıiın Kuruluna bilgi verildiği. gerekli

uyarıların yapılması gerektiği bildirilmişıir.

Mıli Konular:

Oda Merkezinin Nisan.Mayıs,llaziran 20l9 dönemi içcrisindeki mali işleyişi: banka

ciizdanlan. harcama btlgeleri ve sistem iizerindcn değerlendirilmiş, harcamalann J,MMoB ve

Oda Ana Yönetmeliği, Mali işler Yiinetmeliği. Genel Kurul Karaıları, Büıçc Uygulama

Esaslan amaç ,. llk.ı.rin" uygun olduğu, aylık mizanlannın diiaenli hazırlandığı

beıirıenmiştir. Şube ve Temsilciliklerin, Genel merkezle ay sonlarında kasa ve banka

mikwlan tonuİundu mutabık kalmatan üzerine bitgilendirme yapılmış, miııaııların (_) bakiye

vermemesi konusunda uyanlarda bulunulmuştur. Kurulta5,, çalıştay. seminer. eğitim gibi

etkinliklerin gelir-gider 6ütçelerinin ayn ayrı tutulması, muhasebe işlemlerinde kolaylık

sağlayacağı hu*l..,sunda Yönetim Kuruluna bilgi verilmiştir,

Sonuçtır ve Öneriler

2019 Yılı Nisan. Mayıs, tJaziran dönemi içerisinde oda Merkezi. Şube ve

Temsilciliklerimizde yapılan çalışmaIm genelİikle 
,I'MMoğ Ana Yöneımeliğine, JMo Ana

y;;;ı;;iirr". MaIi' iiler yonetmeligine. Bütçe Uygulama Esaslanna ve Genel Kurul

Karar1anni uygun olduğu gtizlemlenmiştiı. oda genel merkczi ve bağlı temsilcitikler ile

i,,t"ı". tu.unnain ırıuıui karar defterleri, bilgisayar ortamrnda tutulan gelir_gide1 gelen_

giden ewak akışının uygun olduğu belirlenmiyir. Baz_ı Şube ve Temsilciliktertic geç gelen

İirrnıu. tespit edilmiş-bazılannİa ise kasalarında bulunn,ıası gereken miktarlar konusunda



alınan kaıarlara u}uımast gerektiği hakkııda oda yönetim kunıluna bilgi verilmiş olup
uyanlması talcp edilmiştir.

ı Demirbaş ve stok sayımrnrn tamamlanması
ı Demirbaş kayıılt olmayan malzemeler varsa kaydedilmesi ve zimmetinin

YaPılması. kullanım dışı olanların komİsyon kurularak ıuıanakla ka},ıttan di§ülmesi
ı sau$aki malzemelerin stok sayımırun yapılması
ı İş avanslannın l ay içinde kapatılması
o Borçlu üye sayısı, taksitlendirme yapan üye sayısı, icraya verilen üye sayıstnın

belirlenmesi
ı Maliyetini kaşılamayan pos'laı iptal edilmesi
ı Eğiıim ücretleri peşin alınma-sı
ı Srxınsorluk ve reklam ücretlerinin zamarunda alınması gerekmektedir.
ı krrrulıay, çalıştay. seminer. eğitim gibi etkinliklerin gelir-gider bütçelerinin

mizanlar içerisinde ayn ıutulması ve gelir-gider oranlanna dikkaı edilmesinin
uygun olacağı düşünülmektedir.
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