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2017 Dönemi

Denetleme Raporu

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDiSLERi ODASI
YöNETİM KURULu BAşKANL!ĞINA

Tı4MOB Jeoloji ı4ühendisleri odasl, Genel Merkez, Şube Ve il TemsilciIiklerine aat
EKİM-KASIM-ARALIK 2017 Döneminin Denetlenmesi Denetleme Kurulu üyeleri, osman
sungur ECEMİŞ, Alp İLHAN, Halil İbrahim, YİĞiT Hesna soYLU, Ümit UZUNHASANoĞLU,
Hanife Ayla ÇELENK Ve Iskender Bedri oZGUR taraflndan oda me.kezinde gerçekleştirilmjştir.

oda Denetleme Kurulu'nca hazırlanan Ve TMMoBa gönderi|ecek olan EKiM-KASII4-

ARALIK 2017 Dönemi Denetleme Rapor"u yazlmlz ekinde sunulmaktadlr.
Bilgi Ve gereğini rica ederim.

osman sungu

Denetleme kurul
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.lEOLoJi MÜHENDisLERi oDAsl
DENETLEME KURULU

f KiM-XAsIM_ARALIK 20I7 YILı
TLEME KURU LU RAPORU

DEr\-f,

TMMoB Jeoloji Mühendisleri odasInın EKİM-!<ASIM-ARALIK
20l7 Döneminin Denetlenmesi
Denetleme Kurulu üyeleri. osman sungur ECEMiŞ.
Alp İLHAN, Halil ibrahim YiĞi1 uesna
SoYLU. Ümit UZUNHASANoĞt,U. Hanife Ayla
ÇELENK ve iskender Bedri ÖZcUR
taraflndan

oda merkezinde gcrçek]eştirilmiştir. Denetleme
çalışmasl. 03/0ı/20İ8 tarihine kadar Oda merkezine
gelen aylık mi72nlar üzerinden yapllmış, harcama
belgeIeri iIe şubelerde yerinde yapılan denetimlcr
sonucu yazlıan rapor aşağlda sunu]mırştut Denetleme
kurulu raporumu4 idari, Mali ve Sonuç

bölümünden olıışınaktadüı

ıdari konular:

oda Yönetim Kurulu Karar Defteri'nin, 20l7 yıll Ekim_Kaslm-Aralık
3 aylık üçüncü dönemi
itibariyle düzenli tutulduğu ve üyelerce imzalandlğl görülmüştüı yönetim
kurulu kararlarının usulüi]e
uygun olarak alındlğ| ve imzata[dlğı belirlenmişıiı
Oda merkezine gelen - giden evrak kayıt
deft€rleriniı düzenIi olarak ıutuıduğu belirlenmiştir.
Bazı Şube / TemsiIciliklerin. aylık mizanlaflnln
oda Merkezine zamanlnda göndermedikleri
8özlenmiş, konuyla ilgili gerekli uyarı|ar Yijnerim
Kııruluna yapllmlştır

Mıli Konulrr:
oda merkezinin Ekim-Kaslm_Arallk 20l7 dönemj içerisindekimali
işleyişi; banka cüzdanlarl,
harcama belgeleri, güıılük tufuIan kasa defteri
üzeıinden değerlendirilmiş, harcamaların l MMOB
ve
oda Ana Yönetmeliği, Mali işler Yönetmeliği, Cenel
Kurul Kanrlarl, Bütçe Uygulama Esasla.ı amaç
ve ilkeleıine uygun olduğu, ayl* mizanlar|n diizenli
hazırIandığ| ve dosyalandlğt belirlenmiştir
Bazl
ve
Temsilciliklerin, ay sonu kasa ve banka hesaplarını
şube
kontrol etmedikleri belirlenerek. Genel
merkezıe ay sonlannda kasa ve banka miklalan
konusunda mutablk kalınması üzerine yön€tin]
ktıruluna bilgilendirme vaptlmışlıı Ayrıca harcama belgelerinin
düzenlenmesi ve imza altma alınması
konularında yapllan eksik/yaDIış hususlarla ilgili
Yönetim Kuruluna bilgi Verilmiştir

Sonuçlar & Öneriler

2017

yılı üç ayhk dördüncü dönemi içerisinde oda Merkezi,

Şube ve Temsilciliklerimizde

TMMoB

JMo Ana Yönetmeliğine, Mali işler Yönetmeliğine, Bütçe Uygulama Esasla.lna
ve Genel Kurul Kararlanna aykın uygulamalar görltlmemiştir. Şube ve Temsilcilikler taraflndan
Ana Yönetmeliğine,

futulması gereken kasa deRerleri, karar defterleri ve bilgisayar oftamında tutulan gelen_giden evrak

deflerlerinin düzenli tuıulduğu belirlenmiştir Bazı Şube ve Tem§ilciliklerde gelnıeyen/geç gelen
mizanların olduğu, bu durumun Şube ve Temsilciliklerdeki işleyiŞten kaynaklanmış olduğu
belirlenmiş, Yönetim Kırİırluna bilgi verilmiştir. Bazı Şube ve Temsilciliklerin, ay sonu kasa ve banka
hesaplarınl kontrol etmedikleri belirlenerek, cenel merkezle ay sonlaflnda kasa ve banka miktaları
konusunda mutablk kal,nması üzeİine Yöne!im Kuruluna bilgilendirrne yaPllmış!ır. Ayr|ca hafcama
belgelerinin düzenlenmesi v€

imza alhna alınmasl konularında yapllan eksilı,/yanlış hususlarta ilgili

Yönetim Kuruluna bilgi verilmiştif, Sonuç olaıak Denetleme Kurulu görev ve sorumluluklarl
açı§ından herhangi bir olumsuzluğa İastlanılmamıştıf_
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