TOHUM SANAYĠCĠLERĠ VE ÜRETĠCĠLERĠ ALT BĠRLĠĞĠ (TSÜAB)
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA SUNULAN
01.03.2017 – 31.03.2018 DÖNEMĠ
DENETĠM KURULU RAPORU
TSÜAB 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu’nun Sayın Delegeleri,
TSÜAB Denetim Kurulu olarak; 5553 Sayılı Yasa’nın Denetim Kurulunun görevlerini
belirleyen 22’nci Maddesinin (c) fıkrası, “Alt Birlik Denetim Kurulu iki yıllık denetim
sonuçlarını bir rapor halinde genel kurula sunar” hükmü gereği 01.04.2016 - 28.02.2017
tarihleri arasındaki Denetim Raporumuz 13 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Mali Genel Kurul’a
sunulmuş ve ibra edilmiştir. TSÜAB Denetim Kurulu olarak bir yıllık dönem denetim
raporunu sunmak üzere huzurlarınızdayız.
Alptekin ĠLGÜN, Hüseyin AKDOĞAN ve Doğan AKIN’dan oluşan TSÜAB
Denetim Kurulumuz, 25-26 Haziran 2016 tarihlerinde yapılan TSÜAB Olağan Genel
Kurulunda iki yıllık dönem için seçilmiştir. 01.03.2017 - 31.03.2018 tarihleri arasında 5553
Sayılı Yasa ve TSÜAB Denetim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda TSÜAB iş ve
işlemleri ile harcamalarının, TSÜAB Tüzüğü ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları
doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği konusunda denetim görevlerini denetim takvimi
doğrultusunda yerine getirmiştir.
TSÜAB Denetim Kurulumuz yapmış olduğu tüm inceleme ve denetimler sonucunda
bir rapor hazırlamakta ve bu raporda inceleme yapmış olduğu konulara bağlı olarak Yönetim
Kuruluna öneri ve görüşler vermekte, denetim bulgularını ise dönemsel olarak rapor altına
almaktadır.
Bu kapsamda TSÜAB Denetim Kurulumuzun geçen bir yıllık süre içerisinde, 5553
Sayılı Yasanın ilgili maddeleri ve TSÜAB Denetim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda
yapmış olduğu denetimlerde elde etmiş olduğu değerlendirmeler, denetim raporlarında da yer
alan tespit ve bulguları aşağıda verilmiştir.
1. TSÜAB 2017 Yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilen yıl Bütçesi kapsamında
faaliyetlerin yürütüldüğü,
2. TSÜAB Yönetim Kurulu toplantılarının yasanın öngördüğü hali ile her ay
toplandığı,
3. Yapılan ödemelerin TSÜAB faaliyetleri kapsamında olduğu ve belgelere
dayandırıldığı,
4. Uygulamaların TSÜAB faaliyet alanı kapsamında olduğu ve Yönetim Kurulu
kararlarına dayandırıldığı,
5. Genel Kurul tarafından kabul edilen bazı bütçe kalemleri üzerinde harcama
yapıldığı, ancak Genel Kurulun Yönetim Kuruluna vermiş olduğu yetki
kapsamında aktarmanın yapılarak gerekli düzenlemenin sağlandığı,
1
Paris Caddesi Havuzlu Sokak No: 4/11 Kavaklıdere, ANKARA
Tel : 0312 419 35 21 – 419 35 31 Faks: 0312 419 35 39 www.tsuab.org.tr

6. Harcamaların Genel Kurulda onaylanan bütçe, gelir-gider yönetmeliği ve harcırah
yönergesi ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yapıldığı,
7. Denetim dönemi içinde her türlü vergi, sigorta, stopaj primlerinin yasal süresi
içinde beyanlarının verilerek ödendiği,
8. TSÜAB Tüzüğünce belirlenen defterlerin düzenli bir şekilde tutulduğu,
9. TSÜAB sekretaryası tarafından dosyaların ve yazışmaların düzenli olarak
tutulduğu ve takip edildiği,
10. Alt birliğin faaliyetlerinin amacına uygun olarak yürütülebilmesi için ihtiyaç
duyulan mal ve hizmet alımları ile ilgili ihalelerin kural ve kaidesine uygun olarak
yapıldığı ödemelerinin de usulüne uygun yapıldığı ödeme belgeleri kontrol
edilerek tespit edildiği,
11. TSÜAB üyelik belgesinin yenilenmesinde; geçmiş dönem borcu bulunan üyelerin,
ilgili borcun ödenmesine müteakip belgenin verilmesi kararının yerinde bir karar
olduğu ve bu kararın sürdürülmesine,
12. TSÜAB’a karşı mali sorumluluklarını yerine getirmeyen (ödeme takvimine bağlı
olarak; ödenmesi gereken binde üç komisyonlarını beyan etmeyen ve ödeme
yapmayan, beyan edip ödeme yapmayan, beyan etmeyip ödeme yapan, binde üç
komisyon taksitlerini eksik ödeyen) üyelerin, TSÜAB’ın yurtiçinde ve yurtdışında
düzenleyeceği
toplantı, çalıştay, ticaret
heyeti
gibi
etkinliklerden
faydalandırılmaması hususunun ısrarla takip edilmesine ve bu uygulamanın
sürdürülmesine, ayrıca bu ödemelerin tahsilinin yapılabilmesi için yasal çerçevede
gerekli baskının kurulması gerektiği,
Görülmüş ve Denetim Raporu olarak kayıt altına alınmıştır.
Bu inceleme ve değerlendirmelere bağlı olarak; TSÜAB Yönetim Kurulu’nun
01/03/2017 – 31/03/2018 Dönemi faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı olarak
gerçekleştirmiş olduğu hesap ve işlemlerinin ibra edilmesi hususundaki Denetleme
Kurulu görüşünün Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunulur,
Saygılarımızla.
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