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TMM6B Jeoloji Mtıhendisleri Odası, Genel Merkez, Şube ve İl Temsilciliklerine ait

Nisan_Mayıs-Haziran 2018 Döneminin Denetlenmesi, Denetleme Kurulu üyeleri, Halil
İtratılm yİĞİr, kza SoYPAK, Alp iLHAN, Hesna SoYLU, Hanife Ayla ÇELENK, Ayla
K]ZILTUĞ ve İskender Bedri ÖZGÜR tarafindan Oda merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Oda Denetleme Kurulu'nca hazırlanan ve TMMOB' ye gönderilecek' NISAN-
MAYIS-HAZIRAN 20t8 Dönemi Denetleme Rapor"u yazımız ekinde sunulmştur..

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Denetleme Kurulu Başkanı



JEoLoJi MüHENDİSLERi onısı
DENETLEME KURULU

NISAN-MAYIS-HAZIRAN 2018 YILI
DENETLEME KURULU RAPORU

TMMOB Jeoloji Miüendisleri Odasının NISAN-MAYIS-HAZIRAN 201 8 Dönemıne
ait evrakların incelenmesi Denetleme kurulu üyeleri taıafından oda merkezinde
gerçekleştirilmiştir. Denetleme çalışması, Halil İbrüim YİĞİl, Rıza SOYPAK, A-lp İLHAN,
İı"rnu sbyru, Hanife Ayla ğurlNr, Ayla KIZILTUĞ ve iskender gedri öZGÜR'un
18.07.2018 tarihine kadar oda merkezi, merkeze bağlı temsilcilikler ve şubelerden gelen ayhk

mizanlar üzerinden yapılmış, Denetleme kurulu raporumuz; İdari, Mali ve sonuç böliim

olarak hazırlaıımıştır.

ıdari konular:

oda Yönetim Kurulu Karar Defteri,nin, NISAN_MAYIS_HAZIRAN _2018 yılı 3 aylık

dönemi itibariyle düzenli tutuldugu ve Yönetim Kurulu kararlannın usulüne uygun olarak

ahndığl üyelerce imzalandlğı tespit edilmiştir. oda merkezine gelen - giden evrak kayltların

sistem üzİrinden değerlendirildiği gözlenmiştir. Bazı Temsilciliklerin aylık mizanlarının Oda

Merkezine ,u.*,ndu ulaştrılmadığı, bazılarınm ise kasalannda faz|a para bulundurduklan
göztenmiş, konuyla ilgili oda Yönetim Kuruluna bitgi verildiği, gerekli uyarılann yapılması

gerektiği bildirilmiştir.

Mali Konular:

oda Merkezinin NISAN_MAYIS_HAZIRAN 2018 dönemi içerisindeki mali işleyişi:

banka cüzdanları, harcama belgeleri, giinliik tutulan kasa defteri üzerinden değerlendirilmiŞ,

harcamalann TMMOB ve oda Ana Yönetmeliği, Mali işler Yönetmeliği, Genel Kurul

kararları, Bütçe uygulama Esaslan amaç ve ilkelerine uygun olduğu, ayhk mizanlannın

düzenli hazırlandığİ belirlenmiştir. Şube ve Temsilciliklerin, Genel merkezle ay sonlannda

kasa ve banka mikİarları konusunda mutabık kalmalan ilzerine bilgilendirme yapılmıŞtır. Bazı

şube ve Temsilciliklerin kasalannda faz|a paıa bulıınması nedeniyle gerekli uyanlar

yapılmıştır. Kurultay, çalıştay, semine1 eğitim gibi etkinliklerin gelir-gider bütçelerinin ayrı

uyrı tutr,lmasr, .uh*"b" işiemlerinde kolaylık sağlayacağı hususunda Yönetim Kuruluna

bilgi verilmiştir.

Sonuçlar ve Öneriler

2018YıhNISAN-MAYIS.HAZIRANdönemiiçerisindeodaMerkezi,Şubeve
Temsilciliklerimizde TMMoB Ana Yönetmeliğine, JMo Ana Yönetmeliğine, Mali işler
yönetmeliğine, Bütçe uygulama Esaslarına ve Genel kurul kararlanna aykın uygulamalar

tespit edilıiemiştir. 6da ğeneı merkezi ve bağlı temsilcilikler, şubeler tarafindan tutulan kasa

defterleri, karai defterıeri ve bilgisayar ortamında tutulan gelen_giden evrak defterlerinin



uygun olduğu beliılenmiştir Bazı Şube ve Temsilciliklerde gelmeyerı/geç gelen mizanların
bulunduğu hakkında oda sekreterliğine bilgi verilmiş olup uyanlması talep edilmiştir. Şube ve

Temsilciliklerin, Genel merkezle ay sonlarında kasa ve banka miktarları konusunda alman

kararlanna uyulması gerektiği, bazı Şube ve Temsilciliklerin kasalannda faz|a para tuttuklan

tespit edilmiş ve gerekli uyarıların yapılması Yönetim Kuruluna iletilmiştir
Kıırultay, çalıştay, seminer, eğitim gibi etkinliklerin gelir-gider bütçelerinin mizanlar

içerisinde ayn tutulmasının daha uygun olacağı düşiinülmektedir. Sonuç olalak Denetleme

Kurulu görev ve sorumluluklan açısından herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

Halil İbrahim
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