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22. Dönem Çalışma Raporu 2008 - 2010

21- 22. DÖNEM ODA DENETLEME KURULU RAPORU

22.Genel kurul sonrası başlayan Denetleme Kurulu, çalışma dönemi içinde oda, merkez, şube 
ve il / ilçe temsilciliklerinin mali uygulamaları ve bu uygulamalara esas oluşturan işlemleri, başta 
TMMOB Ana Yönetmeliğinin ve TMMOB Denetleme Kurulu Çalışma Yönetmeliği, Jeoloji Mü-
hendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve Mali İşler Yönetmelikleri çerçevesinde denetleyerek sonuçları 
raporlar halinde Yönetim Kuruluna iletmiştir. Denetleme Kurulu çalışmaları, ilgili birimlerce merkez 
muhasebesine gönderilen evraklar üzerinden olduğu gibi, yerinde denetimler şeklinde de yürütül-
müştür.

Denetleme Kurulu, bu dönem içinde 2’er aylık dönemler halinde 12 defa gelen mizanlar üzerinden 
Oda merkezi, şube ve temsilcilik denetlemesi gerçekleştirmiştir. Ayrıca İstanbul, Konya, Eskişehir, 
Trabzon, Adana, İzmir, Denizli, Diyarbakır, Antalya ve Samsun şubeleri ile Merkeze bağlı Çorum, 
Gaziantep, Kayseri ve Kahramanmaraş temsilcilikleri de yerinde denetlenmişlerdir. 

Bu çalışma dönemi içinde hazırlanan ve Yönetim Kurulu’na sunulan denetleme raporlarına genel 
olarak bakıldığında görülecektir ki 22. Dönemde mali işleyiş konusunda hatalar, eksiklikler geçmiş 
dönemlerde de olduğu gibi devam etmiştir Yönetim Kurulu’nca belirlenen limitler dışındaki kasa, 
banka fazlalıklarının merkez hesaplarına aktarılmaması, mizanların düzgün tutulmaması rapor de-
netçilerine verilen ücretlerde farklılıklar olması , örgüt birimlerindeki gelirlerin büyük bölümünün 
yerellerde harcama eğilimlerinin artması, tasarruf genelgelerine uyulmaması ve aylık mizanların 
yönetmelikte ön görülen  süre de oda birimlerine  gönderilmemesi en yaygın işleyiş hatası olarak 
görülmektedir.

Kurulumuz belirlemiş olduğu olumsuzlukları,  ilgili birimlere ileterek düzeltilmesi istenmiş, tem-
silcilik /  şube yönetim kurullarının daha duyarlı olmaları konusunda uyarılmışlardır.

Geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen, gelecek çalışma dönemi içinde personel ve sayman üye-
lerinin düzenlenecek mali işleyişe yönelik bir eğitim toplantısının, Oda’nın mali işleyişine olumlu 
katkıları olacaktır.

2008 – 2009 Yıllarında Öngörülen ve Gerçekleşen Gelir Tablosu

      2008      2009

21.Genel Kurulda Geçen Tahmini Gelir 3.740.000,00 4.010.000,00

Gerçekleşen Gelir 3.414.876,64 3.709.492.57

Fark    325.123,36 303.607,43 TL.
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2008 – 2009 Yıllarında Öngörülen ve Gerçekleşen Gider Tablosu

  2008      2009

21.Genel Kurulda Geçen Tahmini Gider 4.013.000,00 3.255.500,00

 Gerçekleşen Gider 4.222.851,61 3.933.105,00

Fark   209.851,97   677.605,00TL

Kurulumuzca gerçekleştirilen denetlemeler sonucu belirlenen 2008 ve 2009  Mali yıllarına ait  
kesin hesap bilgileri aşağıda sunulmuştur.

2008 yılında gelir bütçesi-3. 414. 876,64 T L    , gider bütçesi ise, 4.222.851.61 TL-, gelir- gider 
farkı olarak da ( - ) 807.974,97 TL gerçekleşmiştir.

2009  yılında gelir bütçesi 3.709.492,57 TL., gider bütçesi ise,3.933.105,00 TL.  Gelir- gider farkı 
olarak da ( - )  223.612,43 TL olarak gerçekleşmiştir.

2008 ve 2009 yıllarının toplam geliri 7.124.369,21 TL. toplam gider ise; 8.155.956,61 TL. Arada-
ki fark; - 1.031.587,40 TL.( zarar edilmiştir.)

Odamızın TMMOB ödentileri düzenli olarak ödenmiştir.2008 yılında 78.560.25 TL.  ve 2009 
yılında da 62.989,00 TL. Olmak üzere toplam, 141.491,25 TL ödenmiştir.

Sonuç olarak, Denetleme Kurulu 22. çalışma dönemi içinde Yönetim Kurulunun mali uygulama 
ve kararlarının başta TMMOB Ana Yönetmeliği ve TMMOB Denetleme Kurulu Çalışma Yönetme-
liği, Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve Mali İşler Yönetmelikleri hükümlerine uygun 
olduğunu belirlemiştir.

Kurulumuz başta Oda Yönetimi /  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.                        

TMMOB 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
DENETLEME KURULU                    


