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TOD 2019 YILI I. DÖNEM DENETLEME RAPORU 

 

DÖNEMİ: 01.01.2019-27.07.2019 

 

Denetleme kurulumuz 29.07.2019 tarihinde toplanarak çalışmalarına başlamıştır. Kurulumuzun çalışmaları 

sürecinde incelenen konulara ilişkin bilgiler başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir. 

I- DERNEK YÖNETİMİ 

I-A. Yönetim Kurulu Karar Defteri: 

1. Yönetim Kurulu toplantılarının tüzüğümüz 21. maddesi uyarınca 04.01.2019-22.07.2019 tarihleri arasında 

gerçekleştirildiği görülmüştür.  

2. Yapılan incelemelerde Denetleme Kurulumuzun daha önceki denetimleri kapsamında belirtilen; 

“21.07.2018 tarih ve 003 sayılı Denetleme Kurulumuz Raporunun aynı bölümünün 3. maddesinde 

belirtilmiş olan “… çalışmaya konu etkinliklerin tahmini bütçeleri hakkında kararların belirgin 

olmadığı...” yönündeki tespitimize ve uyarmamıza rağmen alınan 46 karar içerisinde de benzer bir 

durumun yaşandığı görülmüştür. Yapılacak çalışmaların daha etkin ve verimli olabilmesi için 

gerçekleştirilecek etkinliklerin tahmini giderlerinin kararlarda yer alması önemli bir husustur. Titizlikle 

uyulması gerekmektedir.” şeklindeki yaklaşımımızın bu inceleme dönemini içeren süreçte de dikkate 

alınmadığı tespit edilmiştir. 

3. Dernek Yönetim Kurulunca planlanan çalışmalar ve/veya etkinlikler ile diğer satın alma vb. gibi iş ve 

işlemler için Yönetim Kurulunun kararlarında eksiklikler olduğu görülmektedir. Örneğin; 28.01.2019 tarih 

ve 3.1 sayılı karar ile İktisadi İşletmenin Ziraat Bankası hesabından, dernek etkinliklerinde harcanmak 

üzere derneğin hesabına 800.000TL aktarılmıştır. Bu konuda Dernek Merkez Yönetim Kurulunun kararının 

olmadığı, İktisadi İşletmenin aldığı kararın da Merkez Yönetim Kurulu kararına ilgi tutulmadığı 

belirlenmiştir. Ayrıca; 29.04.2019 tarih ve 8.1 sayılı İktisadi İşletme kararı ile 80.000TL Dernek 

Yönetiminin etkinliklerinde kullanılmak üzere kaynak aktarımı kararı için de Merkez Yönetim Kurulu 

Kararı dayanağı bulunmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla; İktisadi İşletmenin kararlarının Merkez 

Yönetim Kurulu Kararına dayanak oluşturularak alınmadığı görülmüştür. 

4. 21.01.2019 tarihinde iki kez ayrı karar numarası ile karar alındığı tespit edilmiştir. Aynı tarih için alınacak 

karar numaralarının birbirini takip etmesinin sağlanması esas olmalıdır. Bu nedenle 29.01.2019 tarih ve 4.1 

sayılı karar sıralamasında yanlışlık olmuştur.  

5. 26.02.2019 tarih ve 8.4 kararla istifası kabul edilen üyenin; 04.03.2019 tarih ve 9.7 sayılı kararla (7 gün 

sonra) tekrar üyeliğe kabulü gerçekleşmiştir. 6464 nolu Gökmen TOPALOĞLU üyemize ilişkin üyelikten 

çıkarma ve tekrar üyeliğe kabul uygulamaları, temel ilke ve prensiplere aykırı gelişmiştir. İlgili şahıs için 

Üye Kayıt Defterinde bu işlemlere ilişkin herhangi bir kayıt görülmemiştir. 

I-B. Üye Kayıt Defteri: 

1. Dönem içerisinde (01.01.2019-29.07.2019) 61 adet yeni üye kaydının yapıldığı, bu dönemde 11 üyenin 

vefat nedeniyle üyeliklerinin düşürüldüğü, 29.07.2019 günü itibariyle toplam üye sayısının 1.865 olduğu 

tespit edilmiştir. 

2. Üyelerin aidatları ile ilgili yapılan incelemede 2019 yılı 29.07.2019 günü itibariyle 1.175 üyenin 

269.418TL borcu olduğu gözlemlenmiştir. Bu rakam içerisinde 2019 yılı aidatı olan 70.650TL’de dahildir. 

3. 21.07.2018 tarih ve 003 sayılı Denetleme Kurulumuz Raporunun aynı bölümünün 3. maddesinde 

belirtilmiş olan “…Üye Kayıt Defterinde üyelerin vesikalık fotoğraflarının bulunmadığı…” yönündeki 

tespitlerimizi sürdüğü görülmüştür. Bu nedenle söz konusu eksik (yeni üye 2 kişi) kısa sürede 

giderilmelidir. 

I-C. Alındı Belgesi Kayıt Defteri 

1. Bastırılan iki yüz cilt alındı belgesinden 10.001 ile 10.250 varak no’lu 5 cildinin deftere kaydedildiği, 

diğerlerinin halen kaydedilmediği kilitli olarak muhafaza edildiği görülmüştür. 

2. Bastırılan iki yüz cilt alındı belgesinden 10001 ile 10205 varak no’lu 5 cildinin deftere kaydedildiği ve 

kullanılmaya başlandığı tespit edilmiştir. Ancak, kullanım sırasında 010101 varak nosu ile başlayan cilt 
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kullanılmadan alındı belgesi atlanarak 010151 varak nolu cildin tamamının kullanıldığı görülmüştür. 

Uygulamada cilt varak numaralarının düzenli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmelidir.  

3. 29.07.2019 tarihi itibariyle 010226 varak numaralı makbuzun kullanıldığı diğerlerinin halen boş olduğu 

belirlenmiştir.  

I-D. Demirbaş Kayıt Defteri 

1. İncelenen dönem içerisinde derneğimiz için 4 yeni demirbaş olduğu görülmüş (Adana il temsilciliği için) 

ve terkini yapılan demirbaş malzeme ve bunlara ait kayıt bulunmamaktadır. Yapılan incelemede; 

Derneğimize ait 5 (beş) adet bina ile 74 (yetmiş dört) kalem demirbaş olduğu tespit edilmiştir. 

I-E. Evrak Kayıt Defteri 

1. Yapılan incelemede; Gelen Evrak Kayıt Defterinde dönem içerisinde 339 adet yazışma yapıldığı, sıra 

numarası olarak “189” sıra numarasının atlanarak yazılmadığı ve en son “340” numaranın verildiği, 

2. Giden Evrak Kayıt Defterinde dönem içerisinde 96 adet yazışma yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili 

Defterlere (bir hata dışında) usulüne uygun kayıt yapıldığı görülmüştür. 

I-F.- Yevmiye Defteri 

1. Yevmiye Defteri bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Yevmiye Defteri ile ilgili düzenlemeler için geri 

dönüş program sorunları yaşandığından dolayı bu verilerin çıktısı alınmamıştır. Yevmiye defterine esas 

teşkil edecek mahsup fişleri üzerinde faturaların düzenli bir şekilde işlenip işlenmediği kontrol edilmiştir. 

I-G. TOD Gelir Tablosu 

1- Derneğimizin 01.01.2019 – 30.06.2019 dönemi itibariyle Gelir ve Gider durumu Tablo 1ve 2’de 

verilmektedir. Buna göre; toplam Gelirler: 373.697,12TL, Giderler: 433.261,18TL olarak tespit edilmiştir. 

Yapılan bu tespitlere göre; TOD kuruluşumuzun (-) 59.564,06TL zararda olduğu görülmektedir (Ek: 1). 

Tablo 1: Dernek Detay Mizanı (01.01.2019 – 30.06.2019) Ana Hatlarıyla 

Hesap Adı Borç Alacak Borç Bakiye Alacak Bakiye 

Kasa Hesabı 108.311,00 107.111,45 1.199,55 - 

Bankalar 1.523.950,33 1.409.103,74 114.846,59 - 

Binalar (5 adet bina) 1.275.230,35 - 1.275.230,35 - 

Demirbaşlar (74 kalem) 187.115,18 - 187.115,18 - 

Genel Yönetim Giderleri 433.339,39 78,21 433.261,18 - 

 

Tablo 2: Dernek Gelir/Gider Tablosu (01.01.2019 – 30.06.2019) Ana Hatlarıyla 

Hesap Kodları Gelir Gider 

A-Brüt Satışlar 371.812,93 - 

1-Yurt İçi Satışlar - - 

C-Net Satışlar - - 

Bürüt Satış Karı ve Zararı 371.812,93 - 

Faaliyet Giderleri - - 

3-Genel Yönetim Giderleri - 433.261,18 

Faaliyet Kar ve Zararı - - 

Olağan Dışı Gelir 1.884,19 - 

Toplam 373.697,12 433.261,18 

 

I-H.  Gerçekleştirilen Faaliyetler 

Dernek Yönetimi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler aşağıda ana hatlarıyla verilmiştir. 

1) 04.01.2019 tarih ve 1.1 sayılı kararı uyarınca; Derneğimizin yararlandığı RİXOS Otelin kurulu olduğu 

alan olan Antalya-Belek Turizm Merkezi, Serik İlçesi, İleribaşı-Damyeri Mevkiinde, yaklaşık 35 ha 

alanın 6831 sayılı Orman Yasasının 17/3 maddesi gereği Devlet Ormanı üzerinde kesin izin işlemi 

uzatılması sağlanarak, 28.12.2067 tarihine kadar alanın kullanımı kesinleştirilmiştir. 

2) 07.01.2019 tarih ve 2.2 sayılı karar uyarınca; Derneğimizin kamuoyunu aydınlatma ve bilgilendirme 

görevi kapsamında; tanıtım, reklam, film, afiş, slogan ile yazılı, görsel ve sosyal medya faaliyetlerinin 
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üretilmesi ve koordinasyonu sürecindeki sanatsal çalışmaların yürütülmesinin sağlanması amacıyla 

uzmanlık satın alınmış ve bu konu için sözleşme imzalanmıştır. 

3) 07.01.2019 tarih ve 2.3 sayılı karar uyarınca; Doğa Koruma Merkezi tarafından organize edilen Erasmus 

+ Gençlik ve Kent İçin Doğa Eğitimi Çalıştayında Derneğimiz temsil edilmiştir. 

4) 07.01.2019 tarih ve 2.4 sayılı karar uyarınca; WWF Ankara Ofisi ile birlikte periyodik olarak “Doğa 

Konuşmaları” kapsamında Şubat, Mart ve Nisan aylarında etkinlikler düzenlenmiştir.  

5) 07.01.2019 tarih ve 2.5 sayılı karar uyarınca; İzmir ili Kozak İlçesi Fıstıkçamı ormanlarında kozalak 

veriminin incelenmesi ve araştırılması amacıyla oluşturulan çalışma ekibi İzmir Büyükşehir Belediye 

yetkilileri ile görüşmüş ve ortak bir işbirliği zemini oluşturmuştur. 

6)  07.01.2019 tarih ve 2.6 sayılı karar uyarınca; Topluma ve çocuklara orman ağaçlarını tanıtma amaçlı 

olarak; Marmara Şube Başkanımız Prof. Dr. Ünal AKKEMİK tarafından koordine edilen bir tanıtım 

kitabı hazırlığı süreci başlatılmıştır.  

7)  07.01.2019 tarih ve 2.7 sayılı karar uyarınca; Denizli İli Pamukkale ilçesinde Belediye tarafından 

gerçekleştirilen “Seyir Tepesi Projesi” doğrultusunda yapılan iş ve işlemlerin yerinde izlenmesi ve takip 

edilmesinin sağlanması amacıyla girişimler yapılmasına karar alınmıştır.  

8)  07.01.2019 tarih ve 2.8 ve 2.9 sayılı karar uyarınca; Derneğimiz “Sanat Kurulu Yönergesi” ve buna 

bağlı olarak düzenlenecek şiir, resim vb. gibi etkinlikler için “Yarışma Şartnamesi” hazırlanmıştır.  

9)  07.01.2019 tarih ve 2.10 sayılı karar uyarınca; Dernek üyemiz Hüseyin ÖZDEMİR tarafından yazılan 

“Dünya’nın DONKİŞOT Murtazası” şiir kitabı basılmıştır.  

10) 21.01.2019 tarih ve 3.1 sayılı karar uyarınca; Antalya Şubesine bina alımı ve açılışı gerçekleştirilmiştir.  

11) 21.01.2019 tarih ve 4.1 sayılı kararında Dernek Başkanı ve Dernek Müdürüne günlük harcama 

miktarları belirlenmiştir. Ancak yapılan değerlendirmelerde bu konuya ilişkin işleyişin dayanağını 

oluşturacak bir mevzuat hükmü bulunamamıştır. 

12) 21.01.2019 tarih ve 4.5 sayılı karar uyarınca; Dernek üyemiz Doç. Dr. Cihan ERDÖNMEZ tarafından İz 

TV için hazırlanan “Orman Yolu” belgeseline Derneğimiz 60.000TL’lik katkı vermiştir. 

13) 28.01.2019 tarih ve 5.1. sayılı karar uyarınca; Derneğimizin tanıtımına yönelik kamu spotu 

oluşturulmuştur. Yayınlanması için RTÜK başvurusu yapılmıştır. 

14) 25.02.2019 tarih ve 7.1 sayılı karar uyarınca; Belekte bulunan RİXOS Otel için yatırımcı işletmeci 

EKOPARK Turizm İnş. San. ve Tic. Talebi üzerine; Serik İlçesi İleribaşı Damyeri mevkiinde 

Derneğimiz ve OMO İktisadi İşletmeleri adına 28.12.2067 tarihine kadar tahsisli olan ormanlık alandan 

14 yataklı ek bir apart inşaat talebinin uygun olduğuna karar verilmiştir. 

15) 04.03.2019 tarih ve 9.1 ve 9.2. sayılı kararlar uyarınca; “21 Mart Dünya Ormancılık Günü” etkinlikleri 

gerçekleştirilmiştir. 

16) 25.03.2019 tarih ve 11.2 ve 11.3 sayılı kararlar uyarınca; TOD Tüzüğünde ve Yönetmeliklerinde 

yapılacak değişiklikler için “Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul” Dernek binamızda 05.05.2019 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan değişikliklerin Dernekler Müdürlüğü tarafından onaylanmasını takiben 

Tüzüğümüz 500 adet bastırılarak şube ve Temsilciliklerimize gönderilmiştir. Tüzük hükümleri gereği 

oluşturulması gereken “Yönetmelikler” taslak olarak hazırlanmıştır. 

17) 25.03.2019 tarih ve 11.2 ve 11.3 sayılı kararlar uyarınca; TOD Tüzüğünde ve Yönetmeliklerinde 

yapılacak değişiklikler için “Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul” Dernek binamızda 05.05.2019 

tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik kapsamında Dernek Temsilcileri ile bir “Değerlendirme 

Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. 

18) 25.03.2019 tarih ve 11.5 sayılı kararlar uyarınca; “17 Haziran 2019 Dünya Çölleşme İle Mücadele Günü 

(WDCD)” etkinliklerine katılım sağlanmıştır. 

19) 08.04.2019 tarih ve 13.1 sayılı karar uyarınca; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının çıkarmış olduğu 13 

Şubat 2019 tarih ve 30685 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitki Koruma 

Ürünlerinin Toptan ve Parakende Satılması ve Depolanması Hakkında Yönetmelik” in 12/1 fıkrasının 

yürürlüğünün durdurulmasına yönelik olarak dava açılmıştır. 

20) 08.04.2019 tarih ve 13.5 sayılı karar uyarınca; Yenice Şeker Kanyonuna yapılacak HES uygulaması 

ÇED sürecindeki yaklaşımları nedeniyle 7237 nolu üyemiz Prof. Dr. Selçuk İNAÇ Tüzüğümüzün 9/2-a 
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bendi gereğince “Derneğin amacına aykırı eylemde bulunmak şüphesiyle” Onur Kurulu’na sevk 

edilmiştir. 

21) 08.04.2019 tarih ve 13.6 sayılı karar uyarınca; Yenice Şeker Kanyonuna yapılacak HES uygulaması 

yasal sürecine müdahil olan Derneğimiz; HES iptaline ilişkin keşfe Karabük Orman Fakültesi 

Temsilcimiz Dr. Öğrt. Üyesi Murat ALAN, İ.Ü. Orman Fakültesi Prof. Dr. Doğan KANTARCI 

(emekli) ve Av. Kemal AYBEK katılmışlardır. 

22) 08.04.2019 tarih ve 13.7 sayılı karar uyarınca; 18-21 tarihleri arasında Düzce Orman Fakültesi 

tarafından düzenlenen “Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboratumlar, Herbaryumlar ve Botanik Bahçeleri” 

Çalıştayına Bolu İl Temsilcisi Kanber ÖZTOPRAK ve Prof. Dr. Oktay YILDIZ katılım sağlamışlardır.  

23) 22.04.2019 tarih ve 14.1 sayılı karar uyarınca; Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Tarımda 

Birlik Projesi” kapsamında “Yeniden Örgütlenmeye” yönelik Derneğimiz merkezinde toplantı 

gerçekleştirilmiştir. 

24) 29.04.2019 tarih ve 15.1 sayılı karar uyarınca; Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Tarımda 

Milli Birlik Projesi” kapsamında “Yeniden Örgütlenmeye” yönelik Derneğimiz merkezinde “Panel” 

düzenlenmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili olarak daha önce bir “Çalıştay” 26-27 Ocak 2019 

tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonuç bildirgesi TOD web sayfasında yayınlanmıştır. 

25) 29.04.2019 tarih ve 15.1 sayılı karar uyarınca; “Endüstriyel Plantasyon” çalışmalarıyla ilgili olarak bir 

panel düzenlenmesine karar verilmiş ve bu panel Dernek merkezinde 14 Haziran 2019 tarihinde 

gerçekleştirilerek web sayfasında yayınlanmıştır.  

26) 29.04.2019 tarih ve 15.3 sayılı karar uyarınca; Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Tarımda 

Milli Birlik Projesi” kapsamında yer alan çalışmalar bazında “Endüstriyel Plantasyon” çalışmalarıyla 

ilgili olarak Dernek Bilim Kurulunun bir “Rapor” hazırlamasına karar verilmiştir. 

27) 29.04.2019 tarih ve 15.6 sayılı karar uyarınca; “İklim Değişikliği ve Ormancılık” konusunda 13-14 

Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya ilimizde Uluslararası Konferans düzenlenmesine karar 

verilmiştir.  

28) 13.05.2019 tarih ve 16.1 sayılı karar uyarınca; KTÜ’de düzenlenen “Orman Mühendisliği 2. Eğitim 

Geliştirme Çalıştay”ına Dernek Yönetim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ ve Trabzon İl 

Temsilcisi Yüksel KILINÇ katılım sağlamıştır.  

29) 13.05.2019 tarih ve 16.1 sayılı karar uyarınca; “Türkiye Ormancılığı: 2019” kitabı basılarak 

yayımlanmıştır. 

30) 13.05.2019 tarih ve 16.5 sayılı karar uyarınca; Ege Orman Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Ormanlar 

Yaşasın Diye” konulu doğa temelli ekoloji eğitimine maddi destek sağlanmıştır. 

31) 27.05 tarih ve 17.2 sayılı karar uyarınca; “Orman Mühendislerinin Mesleki Koşulları ve Sorunları” 

konulu proje 18 ayda tamamlanmak üzere 01 Temmuz 2019 tarihinden tarihinden itibaren başlatılmıştır. 

32) 31.05.2019 tarih ve 18.1 sayılı karar uyarınca; OGM’nin kuruluşunun 180. Yılı Kutlamaları kapsamında 

düzenlenen 12-16 Haziran 2019 tarihindeki “Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması TORSEB” 

etkinliğine Derneğimiz katılım sağlamıştır. 

33) 01.07.2019 tarih ve 20.1 sayılı kararı uyarınca; Dernek Tüzüğünün 19/ö ve 19/p maddeleri gereğince, 

Dernek Üyelerinin hayati önem içeren rahatsızlıklarına katkıda bulunmak amacıyla yardım 

oluşturulması başlatılmış ve bu kapsamda 20.2 sayılı kararla da bir meslektaşımıza maddi yardım 

sağlanmıştır. 

34) 22.07.2019 tarih ve 22.1 sayılı karar uyarınca; Tarım ve Orman Bakanlığınca 25.05.2019 tarih ve 30784 

sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve 

İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” ile ilgili 4/1 maddesinin “r” bendinin iptali için yargı yoluna 

başvurulmuştur. Aynı tarih ve 22.2 sayılı karar uyarınca; “Yüzüncü Yılında Orman Amenajmanı” isimli 

kitap dernek websayfamızda yayınlanmıştır. 

I-I. TOD’nin Taraf Olduğu Hukuki Davalar: 

1. Derneğin açılan, devam eden ve sonuçlanan hukuki davaları ile ilgili bilgileri içeren rapor Denetleme 

Kuruluna sunulmadığından bu konu ile ilgili değerlendirme yıl sonu itibariyle yapılacak denetleme 

çalışması sürecinde incelenecektir.  
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I-K. Ekoturizm Etkinlikleri: 

1- Dönem itibariyle Ekoturizm Grubunca yapılacak etkinliklere yönelik program düzenlenmiş, ancak 

gerçekleşme konusunda bilgi ve/veya rapora ulaşılmamıştır.  

 

II- İKTİSADİ İŞLETME 

II-A. Yönetim Karar Defteri (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri):  

1 Dönem içerisinde sekiz toplantı yapıldığı ve toplam 22 karar alındığı görülmüştür. Alınan kararların 

Dernek Yönetim Kurulu kararları ile ilişkilendirilmesinin gerekliliği yönündeki Denetleme Kurulumuz 

uyarıları dikkate alınmamıştır. İktisadi Kuruluş kararlarını Yönetim Kurulu kararlarına dayandırmak 

durumundadır.  

II-B. Demirbaş Defteri 

1) Dönem içerisinde herhangi demirbaş alımı yapılmadığı belirlenmiştir. 

II-C. Evrak Kayıt Defteri 

1. Yapılan incelemede dönem içerisinde Gelen Evrak Kayıt Defterinde 01.01.2019-29.07.2019 tarihleri 

arasında 256 adet yazı geldiği, genelde ilgili deftere usulüne uygun kayıt yapıldığı görülmüştür. 

2. Giden Evrak kayıt defterine ilişkin olarak yapılan incelemede dönem içerisinde 01.01.2019-29.07.2019 

tarihleri arasında 45 adet yazışma yapıldığı görülmüştür.  

II-D. Yevmiye Defteri 

1. Yevmiye Defteri bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Yevmiye Defteri ile ilgili düzenlemeler için geri 

dönüş program sorunları yaşandığından dolayı çıktısı alınmamıştır. Yevmiye defterine esas teşkil edecek 

mahsup fişleri üzerinde faturaların düzenli bir şekilde işlenip işlenmediği kontrol edilmiştir. 

I-E. İktisadi Kuruluş Gelir Tablosu 

1- Derneğimiz İktisadi kuruluşunun 01.01.2019 – 30.06.2019 dönemi itibariyle Gelir ve Gider durumu 

Tablo 3 ve 4’de verilmektedir. Gelirler: 676.543,27, Giderler: 785.311,96TL olarak tespit edilmiştir. 

İktisadi kuruluşumuzun yıl sonu itibariyle (-)108.768,69 TL zararda olduğu görülmektedir (Ek: 2). 

Tablo 3: İktisadi İşletme Detay Mizanı (01.01.2019 – 30.06.2019) Ana Hatlarıyla 

Hesap Adı Borç Alacak Borç Bakiye Alacak Bakiye 

Kasa Hesabı 77.665,10 73.955,91 3.709,19 - 

Bankalar 5.079.557,23 2.899.144,72 2.180.412,51 - 

Demirbaşlar (78 kalem) 211.124,21 - 211.124,21 - 

Genel Yönetim Giderleri 735.432,16 891,65 734.540,51 - 

Lokal İşletme Giderleri 50.771,45 - 50.771,45 - 

 

Tablo 4: İktisadi İşletme Gelir/Gider Tablosu (01.01.2019 – 30.06.2019) Ana Hatlarıyla 

Hesap Kodları Gelir Gider 

A-Brüt Satışlar - - 

1-Yurt İçi Satışlar 493.211,45 - 

3-Diğer Gelirler 67.507,94   

Faaliyet Giderleri - - 

3-Genel Yönetim Giderleri - 785.311,96 

Faiz Gelirleri 112.895,55   

Olağan Dışı Gelir ve Karlar 2.928,33 - 

Toplam 676.543,27 785.311,96 
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ÖNERİLER 

 

A- DERNEK YÖNETİMİ 

 

 Dernek Yönetimimizce yaptırılacak iş ve işlemlere yönelik olarak oluşturulan sözleşmelerde; sözleşme 

süresi dikkate alınarak aylık, üç aylık vb. gibi süreçler bazında gerçekleştirilen işler için ara rapor, 

sözleşme sonucunda da detaylı son rapor verilmesinin sözleşmelerde yer alması sağlanmalı ve konu 

dikkatle takip edilmelidir. 

 WWF Ankara Temsilciliği ile birlikte gerçekleştirilen “Doğa Konuşmaları” etkinliği yılın ikinci yarısı ve 

diğer süreçlerde de sürdürülmelidir. Bu toplantılara WWF ile birlikte daha etkin katılım sağlayacak bir 

örgütlenme modeli oluşturulmalıdır. 

 Şube ve Temsilciliklerimiz tarafından bölgelerinde yaşanan sorunlara yönelik olarak; Dernek Merkez 

Yönetim kararı ile gerçekleştirilecek iş ve işlemler için konunun gerekliliği hakkında tatmin edici raporlar 

olmaksızın etkinlik kararları alınmamalıdır. 

 Sanat Kurulu yönergesi ve şiir, resim yarışması şartnamesi temsilcilikler ve şubelere duyurulmalı, web 

sayfamızda da yer almalıdır. 

 Üyelerimiz tarafından hazırlanan çeşitli sanatsal, bilimsel vb. çalışmaların yayınlanması konusunda temel 

olarak Dernek Faaliyet ve Amaçlarıyla “Uyumluluk İlkesi” dikkate alınmalıdır. Ancak bu konuda gereken 

özenin gösterilmediği de görülmektedir. Örneğin; 25.03.2019 tarih ve 11.6 sayılı kararla 7289 sicil no ile 

üyeliğe kabul edilen Hüseyin ÖZDEMİR tarafından yazılan “Dünya’nın DONKİŞOT Murtazası” şiir 

kitabının basımı için 07.01.2019 tarih ve 2.10 sayılı karar alınmıştır. Daha Dernek üyeliği olmadan böyle 

bir karar alınabilmiştir. Bu uygulama Derneğimizin genel uygulamaları açısından etik bir davranış değildir. 

 Dernek Başkanı ve Müdürünün harcama yetkileri derneğimiz yönetim kurulunca tüzüğümüzün 7. 

bölümündeki “Mali Hükümler” uyarınca “Mali İş ve İşlemler” hakkında bir yönerge düzenlenmelidir. 

 Dernek adına katılım sağlanan etkinlikler (sempozyum, panel vb. gibi) için Temsilcilerimiz ve diğer 

görevlendirilen Dernek üyelerimizden konu ile ilgili rapor talep edilmelidir.  

 Üyelerin borç miktarlarının Derneğimizin yıllık zarar miktarının üzerinde olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle üyelerimizin aidatlarının toplanması için daha etkin bir yol ve yöntemin oluşturulması 

gerekmektedir. 

 Dernek Şube ve Temsilciliklerine sağlanmış olan ve/veya sağlanacak olan Demirbaşların listelerinin Genel 

Merkez Demirbaş defterinde de yer alması sağlanmalıdır. 

 Temsilciliklerimizdeki demirbaşların Dernek Merkezimizce zimmetlenmesi sağlanmalıdır. Temsilciliklerin 

süreç içerisinde değişmesi göz önüne alındığında demirbaşların takibi güç olacaktır. 

 Daha önceki Denetleme Kurlumuz raporunda belirtilen hususlardan olan; “Yeni üye kayıtlarının 

gerçekleştirilmesi sürecinde özellikle Şube Yönetim Kurulları önerilerinin daha detaylı incelenmesi gerekli 

görülmüştür.” yaklaşımına önem verilmediği saptanmıştır. Bu yaklaşımlar Şube ve Merkez Yönetimleri 

arasında iletişimlerin bozulmasına neden olduğu/olacağı için önemlidir. 

 Antalya Belek Turizm merkezi Serik İlçesi İleribaşı-Damyeri Mevkiinde bulunan, Derneğimiz ve OMO 

İktisadi İşletmeleri Adına 28.12.2067 tarihine kadar tahsisli olan ormanlık alandan yatırımcı işletmeci 

EKOPARK Turizm İnş. San. Ve Tic A.Ş.’nin talebi üzerine 14 yataklı 1544,63 m
2
’lik inşaat alanı olan yeni 

bir apart talebi Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüştür. RİXOS OTEL’i, ilk kuruluşundan günümüze 

yatak sayısını arttırmak amacıyla benzer taleplerle gereğinden fazla betonlaşmıştır. Bu durum üyelerimizin 

tepkisine neden olmaktadır. Söz konusu bölgedeki adımıza tahsisli alanın daha fazla tahrip edilmemesi için 

yeni inşaat taleplerine izin verilmemelidir. 

 Ormanlar sadece insanlar için değil tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için en önemli doğal 

varlıkların başında gelmektedir. Küresel ısınmanın etkileri nedenleriyle yakın bir gelecekte iklimdeki 

sıcaklık, kuraklık vb gibi değişimler nedeniyle ormanların önemi daha da artacaktır. Fakat, günümüze dek 

gerek ormanların korunması gerekse orman yangınlarının önlenmesi süreçlerinde birçok meslektaşımız ve 

çalışanımız yaşamını yitirmesine rağmen resmiyette “Şehit” olarak kabul edilmemiştir. Çünkü, şehitlere 

maaş bağlanması ile ilgili düzenlemede ormancılık etkinliklerinde yaşamlarını yitirenler bu kapsamda yer 
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almamaktadır. Söz konusu bu eksikliğin giderilmesi için Dernek Yönetim Kurulumuzun diğer Ormancı 

Meslek örgütleriyle birlikte, ormancılık çalışmalarında hayatlarını kaybedenlerin de 2330 sayılı Nakdi 

Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkında Kanunda yer almalarının sağlanması konusunda girişimlerde 

bulunulması uygun olacaktır.  

 Derneğimiz Merkez Yönetimi ve/veya Şubeleri ile Temsilciliklerimizin; Meslek Sorunları ile ilgili 

düzenleyeceği etkinlikler için Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin de bilgilendirilmesi, davet 

edilmesi, ihtiyaç duyulması halinde görevlendirilmesi uygun görülmektedir. Denetleme Kurulumuzun bu 

konudaki hassasiyeti daha önceki Denetleme Kurulu raporlarında da yer almıştır.  

 Son günlerde ülkemiz kamuoyu gündeminde ormanlar, maden alanları, orman yangınları, koruma 

statülerindeki alanlara yönelik baskılar vb. gibi konularda halkımızda ciddi bir duyarlılık olduğu 

gözlemlenmektedir. Güncel olarak yaşanan doğanın yok olmasına yönelik girişimlere karşı daha 

aktif rol alacak etkinlikler düzenlemelidir. 

 RİXOS Otel uygulaması ile ilgili olarak; başvuru yapan üyelerimizin gönderilmesi sürecinin 

değerlendirilmesinde ilk olarak Temsilciliklerimizin ve Şube Yönetimlerimizin olumlu görüşlerinin 

alınması gerekmektedir. Yapılan ön incelemelerde; otel uygulamalarından yararlanan ailelere oda 

tahsislerinde oda sayıları hakkında farklı uygulamalar olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

ÖNERİLER 

 

A- İKTİSADİ KURULUŞ YÖNETİMİ 

 

İktisadi Kuruluş Yönetimi tarafından alınan kararlar için; Dernek Merkez Yönetim Kurulu kararlarının ilgi 

tutularak belirtilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, İktisadi Kuruluş Yönetimince alınacak kararların dönem 

başında bir kez olmak üzere ana hatlarıyla alınması daha uygun olacaktır. 

 


