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MMOts Jeoloji Miihendislen Odası. Cenel Merkez, Şube ve ll 'I'cmsitciliklerine ait
EKIM-KASıM-ARALIK 2019 Döncıni Dcnctlcmcsi, Dcnetlcmc Kurulu üyeleri, Ilalil
lbrahim YlĞİT. Rıza SOYPAK. Alp II-HAN. Hesna SOYI-[J, Hanife Ayla ÇrİlNr. Ryla
KIZILTUÖ ve İskender Bedri ÖZGÜR ıaralindan Oda merkezinde gerçekİeştirİlmiştir.
l

OJa Dcııct|cıııc Kurulu'nca hazırlanan ve T|vIMOB 1-e ileıilecek" EKİM-KASIMARALIK 20l9 Dönemi Denetleme Raçx-ır"u yazımız ekinde verilmekıedir.
(icreği için bilgilerinize sunulur.
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DENETLEME KURULU
EKİM_KASıM-ARALIK 2{ıı9 Yll,l
DENETLEME KURULÜ RAPORU

TMMOB Jeoloji lüühcndisleri Odasının EzuIr,l-K\StM-ARALlK 20t9 Dönemine ait
ewaklann incelenmesi Denetleme Kurulu üye leri tarafindan Oda merkezinde
gerçekleştiritrniştir. Denetleme çalışması, Halil İbıahim YİĞİt fuza SOYPAK, Alp lLtlAN.
Hcsna SOYLIJ. Hanile Ayla ÇELEn-K, Ayla KIZILIUĞ r,e İskender Sedri ÖZCÜ'R'un
15.02.2020 talihine kadar oda merkezi, merkeze bağlı temsilcilikler ve şubelerden gelen aylık

mizanlaI tizerinden yapılmış, Denetleme kıınılrı raporumuz: İdari. Mali ve Sonııç böliim
olarak hazırlanmıştır.

ıdıri konulır:
oda Yönetim Kurulu Karar Defteri'nin, EKİM-KASIM-ARALIK 2019 yılı 3 aylık
dönemi itibariyle diizenli tufulduğu ve Yönelim Kurulu kararlannın usuliine uygun olarak
alındığ üyelerce imzalandığı tespit edilmiştir. Oda merkezine gelen - giden evrak kayıtlanıun
sistem iizerinden değerlendirildiği gözlenmişlir. Bazı Temsilciliklerin aylık mizanlarının Oda
Merkezine geç gönderdikleri, bazrlannın ise kasalarında limitin üstünde para bulundurduğu
gözlenmiş, konuyla ilgili Oda Yönetim KuruIuna bilgi ı,crildiği, gerekli uyarıların yapılmast
gerektiği bildirilmiştir,

Mıli konulırı
oda Merkezinin EKiM-KASII\,İ-ARALIK 2019 dönemi içerisindeki mali işleyişi;
banka cüzdanlan. harcama belgeleıi ve sistem iizerinden değerlendirilrniş, harcamalann
'IMMOB ve Oda Ana Yönetmeliği. Mali İşler Yöneımeliği, Genel Kurul lfurarlan, Bütçe

Uygulama Esaslan amaç ve ilkeleıine uygun olduğu, aylık mizanlannın diizenli hazırlandığı
belirlenmiştir. Şube ve Temsilciliklerin. Genel merkez]e ay sonlarında kasa ve banka
mikıarlan konusunda mutabık kalmalaıı üzerine bilgiiendirme yapılmıştır. Kurultay, çalışıay,
seminer, eğitim gibi etkinliklerin gelir-gider bütçelerinin ayn ayn tutulması, müasebe
işlemlerinde koIaylık sağlayacağı hususunda Yönetim Kunıltma bilgi verilmiŞir.

Sonuçlır ve Öneriler
2019 Yllı EKİM-KASIM-ARALIK dönemi içerisinde oda Merkezi, Şube ve
'IbmsilciIiklerimizde yaprlan
çallşmalar genellikle TMMOB Ana Yönetmeliğine, JMO Ana
Yönetmeliğine. Mali İşler Yönetmetiğine. tsütçe Uygulama Esaslanna ve Genel Kurul
Kararlanna uygun olduğu gözlemlcruniştir. Oda genel merkezi ve bağlı temsilcilikler ile
şubeler tarafindan tutulan karar defterleri. bilgisalar ortamında tutulan gelir-gider, gelengideıı evrak akışırun uygun olduğu belirlenmişrir Bazı Şube ve Tenısilciliklerde geç gelen
mizanlar tespit edilmiş bazılannda ise kısalarında bulunması gereken miktarlar konusunda

a|ınan karaılara uyulması gerektigi hakkında oda Yöneıim Kuruluna bi|gi verilmiş olup
uyanlması ıalep edilmiştir.
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Aynca yıl bitmiş olması ncdcniyle demirbaş ve sıok sayımının s<ınuçlandırılıııası
Demirbaşa kayıth olmayan malzcmeler varsa kaydedilmesi ve zimmetinin
yapılması, kullanım dışı olanlaıın komisyon kurulaıak tuıanakla kayıttan dOşülmesi
satı$aki malzemelerin sok sayınıının yapılması
İş avanslannın kapatılması
20l9 yılı bütçe planlanrun gerçekleşme oranlan hesaplarıması
Borçlu üye sayts!, taksiılendirmc yapan ü},c sayısı. icraya verilen üye sayısının
belirleıımesi
Maliyetini karşılamayan pos'lar iptal edilmesi
Eğitim ücretleri peşin alınması

sponsorlü ve rek]am ücretlerinin zamarunda alınma§ı g€rekmektedir.
kıın:lta}i çalıştay. scminer. cğitim gibi eüinliklerin gelir-gider büıçelerinin
mizanlar içerisinde ayn tutulmasının daha uygun olacağı düşihülmektedir.
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