SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ORDUSU SENDİKASI
DENETLEME KURULU RAPORU

TARİM
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KARAR NO
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Sağ lık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası Denetleme Kurulu 03/0l /20l 9_
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2019 tarihleri
, .·· . d ·ı tarih inde Genel Merkez Ofısınde Genel Yönetım Kurulu Başkanının katılım 1
c11c1:s ın ,

ıy

, rak ilgi li mevzuat çerçevesinde Ol.O 1.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin denetim
u1aşa

a ve yet
er sayıya
yapılmış

o1up;

aşağıdaki denetim raporu tanzim edilmiştir.
İdari

Denetim

-Yönetim ve işleyişlerin 6356 sayılı Kanuna, Sendika tüzüğüne ve genel kurul k ı
arar arına uygun olduğu
anlaşılmıştır.

-Sendika Genel Yönetim Kurulu karar defterinin (karar defteri olarak) noter onaylı olduğu ve kayıt!

arın

d"

uzenli

tutulduğu görülmüştür.

-Genel Denetleme Kurulu ile Genel Disiplin Kurulu üyelerince ilk
yapıldığı anlaşılmıştır. Alınan kararların

ve görev

dağılımların ın

karar defterlerine yazıldığı görülmüştür.

-Gelen ve giden evrak

numaralarının sıra

arşivinin

anlaşılmıştır.

düzenli olduğu

toplantıların

takip edip ederek defterlerinin düzenli bir

şeki l de tutulduğu,

evrak

-Üye kayıt ve üyelik sona erme işlemlerinin üye kayıt defterine işlendiği anlaşılmıştır. Üye kayıt defterinin noter
onaylı olduğu görülmüştür.

-Demirbaş

ve zimmet defterlerinin düzenli tutulduğu ve noter onaylı

-Yönetim ve çalışmalarına ilişkin

diğer hususların

olduğu görülmüştür.

yerinde ve usule uygun olduğu anlaşılmıştır.

Mali denetim

.

·ı

.

-Gelır ve giderlerinin 6356 sayılı Kanuna, tüzüklerine, genel kurul kararlarına, bütçe esasları I e yone

tim kurulu

kararlarına uygun olduğu görülmüştür.
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6356

sayılı

Kanuna göre

tutulması

t ygun olarak yasal
zorunlu olan defterlere mevzua a u

süreleri içinde işlendiği görülmüştür.
V
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- ergı , sıgorta ve buna benzer yasal yükümlülüklere ilişkin beyanname ve bildirimlerının
bunlarla ilgili ödemelerin süresinde yapıldığı anlaşılmıştır.
-Gelir ve gider evraklarının mevzuata uygun olduğu görülmüştür.

uresinde verı· ıcti-'i5 ve

5

"AHAH DEFTERİ
.Yonetiın Kurulu üyeleri ile personele verilen avansların ım.:vı.uata, tllı.llk ve y{~nc1im kıırıılıı kımırlarına uyg un
olduğu görülınüştür .
. s. ıvı.M .M - T ank YA Z IC I ile sözleşme yapıldığı , ve rgi vh .yas al soruııılulııklarııı takibinin ve nıuh a<;ebe i~ l erinirı
etkili mesh.ık erbabrnca tak.ip edikli~i gürUlmllşll\r .
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1 201 8-3 1/ \ '.Y'20 18 tarihleri arasında

Toplam Gider

18.2 14,67 TL

Aidat Gelirleri :

18.947,56 TL

olduğu görülmüştür .

1

01/01 /2018 tarihine göre Açılış

Ziraat

\

1.328,83 TL

Kasa Nakit

Bankası

:

4.242,38 TL
1.319,34 TL

Dem i rbaş

31 /12/2018 tarihine göre
Kasa nakit

1.028,45 TL

Ziraat Bankası

5.281,27 TL

Demirbaş

1.319,34 TL

-Gelire ilişkin banka kayıtları dışında başkaca bir gelir evrakının olmadığı görüldü. Gelir-gider kayıtlarının ve
gider evraklarının (fatura vs.) mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.
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İş bu kararların sendika resmi İnternet sitesi yada resmi sosyal medya hesabı marifeti ile "herkese
açık" olarak paylaşılması/ilan edilmesine, Yapılacak ilk olağan yada olağanüstü Genel Kurula sunulmasına,
Oy Birliği ile Karar verilmiştir.

•
İş bu Denetleme Raporu· Merkez Denetleme Kurulu Karar Defterine yapıştırılmak ve
llk Olağan yada Olağanüstü Ge;el Kurula sunmak üzere 05 .01.2019 tarih ve 2019/ l no ' lu
karar olarak tarafımızca imza altına ahnmıştır.05 .01 .2019
Emine AKYÜREK BAYRAMİÇ
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