16. 24. DÖNEM ODA DENETLEME KURULU
RAPORU

25. Dönem Genel Kurul sonrası göreve başlayan Denetleme Kurulu çalışma dönemi içinde Oda merkez, şube il/ilçe temsilciliklerinin mali uygulamalarını ve bu uygulamalara esas
oluşturan işlemlerini, başta TMMOB Ana Yönetmeliği ve TMMOB Denetleme Kurulu Çalışma Yönetmeliği, Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği, Bütçe Uygulama Esasları
ve Mali İşler Yönetmelikleri çerçevesinde denetleyerek sonuçları raporlar halinde Yönetim
Kurulu’na iletilmiştir. Denetleme Kurulu çalışmalarını, ilgili birimlerce merkez muhasebesine gönderilen evraklar üzerinden olduğu gibi, yerinde denetimler şeklinde de yürütmüştür.
Denetleme Kurulu, bu dönem içinde gelen mizanlar üzerinden 3’er aylık dönemler halinde 8 adet rapor düzenleyerek TMMOB ve Oda Yönetim Kurulu’na sunmuş; Oda Genel
Merkezi ile Şube ve Temsilciliklerin denetlemesini gerçekleştirmiştir.
Ayrıca İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Antalya Şubeleri ile
Merkeze bağlı Niğde İl Temsilciliği ve Diyarbakır Şube’ye bağlı Batman İl Temsilciliği’ni de
yerinde denetleyerek raporlarını yönetim kuruluna iletmiştir.
Bu çalışma dönemi içinde hazırlanan ve Yönetim Kurulu’na sunulan denetleme raporlarına bakıldığında; 25. Dönem mali işleyiş konusunda bazı eksikliklerin bulunduğu belirlenmiştir. Bu eksiklikler, Yönetim Kurulu’nca belirlenen limitler dışındaki kasa ve banka fazlalıklarının merkez hesaplarına aktarılmaması, mizanların düzgün ve zamanında tutulmaması,
rapor denetçilerine verilen ücretlerde farklılıkların olması, örgüt birimlerindeki gelirlerin
büyük bölümünün şube ve temsilcilikler tarafından harcama eğilimlerinin artması, gider
belgelerindeki açıklamaların yeterli ve detaylı olmaması, tasarruf genelgelerine uyulmaması
ve aylık mizanların yönetmelikte ön görülen süresi içinde oda birimlerine gönderilmemesi
en yaygın eksiklikler olarak görülmektedir.
Kurulumuz, belirlemiş olduğu olumsuzlukları, merkez yönetimine ve ilgili birimlere ileterek düzeltilmesini istenmiş, temsilcilik / şube yönetim kurullarının daha duyarlı olmaları
konusunda da uyarılarda bulunmuştur.
Kurulumuzca gerçekleştirilen denetlemeler sonucu belirlenen 2014 ve 2015 Mali yıllarına ait kesin hesap bilgileri aşağıda sunulmuştur.
2014 yılında gelir bütçesi 4.829.864,78 TL., gider bütçesi, 3.426.384,25 TL., gelir- gider
farkı 1.403.480,53 TL olarak gerçekleşmiştir.
2015 yılında gelir bütçesi 5.684.986,28 TL., gider bütçesi 3.696.402,25 TL., gelir gider
farkı 1.988.584,03 TL olarak gerçekleşmiştir.
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2014 ve 2015 yıllarının toplam geliri 10.514.851,06 TL., toplam gider 7.122.786,50
TL., aradaki fark ise 3.392.064, 56 TL’ dir.
Bir önceki çalışma döneminde, mevcut iktidarın Torba Yasa ile başta İmar Yasasında olmak üzere bazı yasalarda, TMMOB a bağlı Odalar aleyhine yaptığı düzenlemeler sonucunda gelirlerimizin düşmesi ve bunun sonucu olarak bazı çalışanlarımızla yollarımızı ayırmak
durumunda kalınarak söz konusu kişilere kıdem tazminatı vb ödemelerin yapılması sonucu
gelir-gider arasındaki negatif yöndeki olumsuz denge, 25. Çalışma Döneminde öngörülen
gelirler ile gerçekleşen gelirler arasında yaklaşık %34 oranında artışın olması, aynı şekilde
öngörülen gelirlerden daha fazla gelir tablosuyla karşılaşılması Kurulumuzca, aidat borcu
olan üyelerimizin aidat borcu ödemelerini yapması olarak değerlendirilmektedir.
Odamızın TMMOB katılım ödentileri düzenli olarak yatırmış olup, bu amaçla 2014 yılında 81.684,24 TL. 2015 yılında 89.293,89 TL. olmak üzere iki yılda toplam 170.978,13 TL.
ödenmiştir.
Odamız birimlerinde 11 kişi merkezde, 17 kişi şubelerde, 7 kişi temsilciliklerde olmak
üzere toplam 35 personel çalışmaktadır.
Genel Merkez binamız dışında merkezde 5, şubelerde 16, temsilciliklerde 3 olmak üzere
odamız mülkiyetinde toplam 24 daire bulunmaktadır. Şube ve temsilciliklerimizin hizmet
vermesi amacıyla önceki dönemlerde olduğu gibi daire kiralanmış ancak işlevini yitiren temsilciliklere ait kiralık dairelerin büyük bölümü boşaltılmış, bazı temsilciliklerimiz ise diğer
Odalarla birlikte mekan paylaşımı yoluna gitmiştir. 25. Dönem sonu itibariyle 3 Şube ve 18
temsilciliğimiz kiralık dairelerde hizmet vermektedir. Kurulumuz, Temsilciliklerin gelir-gider durumları göz önünde bulundurularak yeni dönemde kiralık mekan konusunun yeniden irdelenmesi ve giderleri fazla olan Temsilciliklerin kiralık mekan durumlarının yönetim
kurulu tarafından gözden geçirilmesini uygun görmektedir. 25. dönem içerisinde İzmir ve
İstanbul Şubelerimize ait binalar yıkılarak yeniden yapılmasına başlanılmıştır.
Geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen mali işleyişe yönelik eğitim toplantılarının, gelecek
çalışma döneminde de personel ve sayman üyeleri bilgilendirilmek amacıyla düzenlenmesi,
Oda’nın mali işleyişine olumlu katkılarda bulunacaktır.
Sonuç olarak; Denetleme Kurulu 25. çalışma dönemi içinde Yönetim Kurulunun mali
uygulama ve kararlarının başta TMMOB Ana Yönetmeliği ve TMMOB Denetleme Kurulu
Çalışma Yönetmeliği, Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği, Bütçe Uygulama Esasları
ve Mali İşler Yönetmelikleri hükümlerine uygun olduğunu belirlemiştir.
Kurulumuz, başta Oda Yönetim, Şube Yönetim Kurulları ve İl Temsilcilikleri olmak üzere
bu dönem çalışmalarına katkı sunan yönetici ve üyelerine teşekkürü bir borç bilir, yeni seçilecek olan kurul üyelerine de başarılar diler.
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