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Sevgili Üyelerimiz; 

Mart 2017 tarihinde yapılan Genel Kurulumuzda bir grup fedakar ekip olarak Derneğimizin yönetimini iki 

yıllığına devralmıştık. Bu dönemde devraldığımız sorunların üstesinden gelmek için arkadaşlarla bütün 

enerjimizi sarf ettik. Bunun sonucunda derneğimizin mali ve kurumsal kapasitesini belli bir aşamaya getirdik. 

2019 yılında yapılan 7. Olağan Genel Kurulumuzda ise aynı ekip yeni yüzler de ilave ederek yoluna devam 

etme kararı aldı. Bu dönemde daha çok mali yapımızın güçlendirilmesi, üyelerimizle olan sosyal bağlarımızın 

kuvvetlendirilmesi ile meslektaşlarımızın denetimde karşılaştıkları sorunların idare nezdinde dile getirilmesi 

ve bu konudaki çalışmaların raporlanması hedeflenmişti. 

Tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi dolayısıyla son bir yılda maalesef toplu olarak bir araya gelmenin 

getirdiği sıkıntılar nedeniyle bu hedeflerimizi tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Bu nedenle dernek 

çalışmalarımızı daha çok derneğin kayıtlarının gözden geçirilerek güncellenmesi ve kurumsallaşmasının 

sağlanması yönünde kullandık. Bu amaçla, Kütüğümüzün güncellenmesi, DERBİS sistemine kayıtların 

yapılması, SMS sisteminde ekleme ve çıkarmaların yapılması ile diğer belgelerin tasnifi işleri tamamlanmıştır. 

2019-2021 döneminde yönetim kurulu olarak aşağıdaki konularda çalışmalar yapılmış ve faaliyet 

yürütülmüştür. Yeni döneme ilişkin hedeflerimize de raporun sonunda yer verilmiştir. 
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1- MALİ DURUMUN DÜZELTİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ: 

Derneği devraldığımız 2017 yılında derneğimiz banka hesabında yaklaşık 17.000,00 TL parası bulunmakta ve 

bu paranın yaklaşık olarak 15.000,00 TL’si borca tekabül etmekteydi. Buna karşılık aidat ödemeleri aylık 

700,00 TL’ye kadar gerilemişti. Yaptığımız çalışmalar sonucunda yıl içinde yaklaşık 50.000,00 TL aidat tahsilatı 

gerçekleştirilmiş, borçlarımız ödenmiş ve ertesi yıla yaklaşık olarak 38.000,00 TL devredilmişti. 

2018 yılında ise, 2017 yılından devreden 38.000,00 TL yanında, yıl içinde yine 47.000,00 TL aidat tahsil edilmiş 

ve 2019 yılına da ortalama 56.000,00 TL devredilmişti. 

2019 yılında; 2018 yılından devredilen 56.000,00 TL yanında, yıl içinde 50.000,00 TL aidat tahsilatı, 8.000,00 

TL Kira ve 11.000,00 TL faiz gelirleri ile birlikte toplam 69.000,00 TL gelir elde edilmiş ve 48.000,00 TL ertesi 

yıla devredilmiştir. 

2020 yılında; 2019 yılından devredilen 48.000,00 TL yanında, yıl içinde 34.000,00 TL aidat tahsilatı, 12.000,00 

TL kira ve 5.000,00 TL faiz gelirleri ile birlikte toplam 51.000,00 TL gelir elde edilmiş ve  81.000,00 TL ertesi 

yıla devredilmiştir. 

2021 yılının ilk beş ayında; 2020 yılından devredilen 81.000,00 TL yanında, bu dönemde 30.000,00 TL aidat 

tahsilatı, 5.000,00 TL kira ve 4.000,00 TL faiz gelirleri ile birlikte toplam 40.000,00 TL’ye yakın gelir elde edilmiş 

ve yaklaşık 112.000,00 TL yeni döneme devredilmiştir. Bu dönemde üyelerimize gönderilen SMS sonrasında 

birikmiş aidatların tahsilatında önemli bir artış meydana gelmiştir. 

Bu verilerden görüleceği üzere dernek mali durumunun düzeltilmesine yönelik çalışmalarımız, dernek 

gelirlerinin artan oranda ve sürekli bir grafik izlemesine yol açmıştır. Bunun sebebi aidat ödeme talimatı alarak 

ödemelerin sürekli hale gelmesini sağlamamız ve aidat borcu olanlara kolaylıklar sağlayarak ödeme talimatları 

almamızdır. Ayrıca üyelerimizden aidatlarını düzenli ödeyenlere ve borcu bulunmayanlara yönelik 

yönetimimizin başlatmış olduğu cüzdan, radyo ve powerbank hediye kampanyası da bu ödemelerin 

artmasında önemli rol oynamıştır. Gelirlerimizde ve banka hesabımızdaki bu artışın bir diğer nedeni de 

giderlerin kısılması ve dernek binasından kira geliri elde edilmesi ile banka hesabımızın vadeli hesapta 

tutulmasıdır. 

 

SAYDER 2017-2021 GELİR- GİDER TABLOSU (TL)* 

GELİRLER 
TOPLAM 

GİDERLER YILI 
ÖNCEKİ 
YILDAN 

DEVREDEN 

YILI 
AİDATLARI 

KİRA 
GELİRLERİ 

FİNANSAL 
GELİRLER 

GELECEK 
YILA/DÖNEME 

DEVREDEN 

2017 17.000,00 50.000,00 ---- 4.000,00 38.000,00 33.000,00 

2018 38.000,00 47.000,00 ---- 13.000,00 56.000,00 42.000,00 

2019 56.000,00 50.000,00 8.000,00 11.000,00 48.000,00 77.000,00 

2020 48.000,00 34.000,00 12.000,00 5.000,00 81.000,00 18.000,00 

2021-5 AY 81.000,00 30.000,00 5.000,00 4.000,00 112.000,00 8.000,00 

(*) Rakamlar yuvarlanmıştır. 

 

 

 



3 
 

2- DERNEK MERKEZİ HARCAMALARI VE KİRALAMA İHTİYACI: 

Yönetim Kurulumuz tarafından, Balgat’ta kiralanan Dernek Merkezinin kira ve stopajının yüksek olması 

nedeniyle, kira sözleşmesi feshedilmiş ve Dernek Merkezinin Kızılay’da bulunan kendi mülkümüze 

taşınmasına karar verilmiştir. 

Taşınma dolayısıyla binamızın kapı ve pencereleri ile wc ve banyo tesisatında kullanılmamadan kaynaklanan 

sorunlar meydana gelmiştir. Bu sorunların çözümü için binamızda bir kısım bakım, onarım ve düzenleme 

çalışmaları yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bunlar; 

- Salon ve oda pencereleri sökülerek PVC imalatları yaptırılmıştır. 

- Odalardan birinin iki kapısından biri kapatılarak oda kullanışlı hale getirilmiştir. 

- Wc ve banyoların su tesisatı ve kapalı olan giderleri elden geçirilerek, zemin ve duvarları fayansla 

kaplanmıştır. 

- Tüm daire duvar boya, badana ve bakımı yapılmıştır. 

- Dairenin arızalanan termosifonu doğalgazlı şofben ile değiştirilmiştir. 

- Su basması sonrasında salon parkesi ve alt malzemeleri kaldırılarak yeni parke döşemesi 

yaptırılmıştır. 

- Salon dışında kalan iki oda için parke malzemesi alınmış pandemi dolayısıyla yapılamadığından 

önümüzdeki günlerde yaptırılacaktır. 

Yukarıda belirttiğimiz bakım ve onarım giderleri karşılığında yaklaşık olarak 22.000,00 TL. masraf yapılmıştır. 

Dairemizin kullanılmamasından doğan masraflarının azaltılması ve yıllık yaklaşık 5.000,00 TL.’yi bulan aidat 

ödemelerinden kurtulmak ve dernek merkezi olarak da kullanılmasını devam ettirmek amacıyla ve bir odanın 

derneğimize tahsis edilmesi karşılığında dairemiz kiraya verilmiş ve yıllık ortalama 14.000,00 TL. kira geliri 

elde edilmeye başlanmıştır. 

3- İLETİŞİM ARAÇLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE YAPILANLAR: 

Derneğimizin en önemli iletişim araçları olan SMS sistemi ile, WEB sayfamızda da muhtelif sorunlarla 

karşılaşılmış ve uzun süre iletişim kanalları kapanmıştır.  

a- WEB sayfası ile ilgili sorunlar; 

WEB sayfasını düzenleyen firma ile 2017 yılını kapsayan tasarım sözleşmesi yapılmış, ancak 

sözleşmede muhatap olunabilecek kişi ve telefon bilgilerini içeren irtibat bilgilerine yer 

verilmediğinden uzun süre muhatap sorunu yaşanmıştır. Daha sonra muhatap olduğunu 

öğrendiğimiz kişi de yeterli yardım ve destekte bulunmamıştır. 

İnternet alan adı ile nic.tr ye ait ücretler zamanında ödenmediği ve tarafımıza bu konuda yeterli 

bilgilendirme yapılmadığından web sitemiz kapatılmış ve tüm içerik sıfırlanmıştır. Bu durumun yol 

açtığı sıkıntıyı takdirlerinize sunuyorum. 

Web tasarımı sözleşme bedeli olan 4.720,00 TL. 2 taksitte ödenmesi öngörülmüş olmasına rağmen 

tek seferde ve peşin yapılması sonucunda sözleşmenin uygulanması sırasında elimiz zayıflamış ve 

muhatap sorunu yaşanmasına neden olunmuştur. 

Şu anda daha profesyonel birinden web sitesi tasarımı için 4.000,00 TL teklif alınmış, demolar 

yaptırılmış ve güvenlik sertifikası da olacak şekilde yeni web sitesi yaptırılması çalışması devam 

etmektedir. Önümüzdeki dönemde daha güvenli ve menüleri zenginleştirilmiş ve amaca hizmet 

edebilecek bir siteye kavuşmak temel amacımız olacaktır. 
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b- SMS sistemi ile ilgili sorunlar; 

Derneğimizin en önemli iletişim aracı olan SMS sistemi hakkında yukarıda belirttiğimiz faturalar 

dışında tarafımıza hiçbir bilgilendirme yapılmamıştır. SMS firması, tarife, telefon hattı ve sms atma 

sistemi hakkında bilgilendirme yapılmaması nedeniyle uzun süre SMS atılamamış ve duyurularımız 

yapılamamıştır. 

En son Aralık 2017 ayında gelen fatura ile Türk Telekom SMS kurumsal mobil hat abonesi 

olduğumuzu öğrendik. Bundan önce zaten biz NET GSM ile sözleşme yapmıştık. Bir genel kurulun 

duyurusu için atılan SMS bedeli olarak üzerimize 2.521,00 TL fatura bırakılmış, aynı işi biz 200,00 TL 

ile bugün yürütmekteyiz. 

SMS sistemimizde bulunup da ulaşılamayan ve hata veren numaralar ilgili kişilerle iletişime geçilerek 

güncellenmiş ve sistemde kayıtlı olup da istifa, vefat nedeniyle kayıtları silinmeyenlerin kayıtları da 

silinerek rehberimiz yenilenmiştir.  

Önümüzdeki dönemde iletişimi daha güçlü ve sağlıklı yürütebilmek için mobil telefon makinesi ve 

hattı alınarak, watsap, bip veya telegram üzerinden grup oluşturup daha hızlı bir iletişim ağı 

oluşturmak istiyoruz. Özellikle derneğimiz duyuruları ile anlaşmalı kurumları daha işler hale getirmek 

ve Ankara YMM Odası seçimlerinde daha etkin olmak ve temsil gücümüzü temin etmek açısından 

böyle bir iletişim kanalı oluşturma zorunluluğu bulunmaktadır. 

4- DIŞ DENETİM DERGİSİNİN YENİDEN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ: 

Bildiğiniz üzere derneğimiz tarafından 2010-2011 yıllarında 6 sayı olarak çıkarılan Dış Denetim 

Dergisi bulunmaktaydı. Söz konusu dergi 6. sayıdan sonra çeşitli nedenlerle çıkarılmamıştı. Söz 

konusu dergilerin arşiv kayıtları ile elektronik nüshalarına dergiyi çıkaran ajans nezdinde de girişimde 

bulunmamıza rağmen ulaşılamamıştır. 

Dış Denetim Dergisi, mensuplarımızla aramızda bir bağ oluşturması, güncel mesleki konuların ele 

alınıp tartışılması ve mesleki birikimin daha aktif değerlendirilmesi açısından önemli bir işlev 

görmekteydi.  

Dış Denetim Dergisinin söz konusu işlevinin yerine getirilmesi ve yeniden faaliyete geçirilmesi için 

çalışma yapılmasına karar verdik. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha ciddi bir çalışma içine 

girebileceğimizi ve dergiyi önce basılı daha sonra e-dergi şeklinde çıkarma konusunda bir irademizin 

olduğunu da belirtmek isterim. 

5- DERNEK KÜTÜĞÜNÜ GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI VE DERBİS İŞLEMLERİ: 

Dernek Kütüğü eski ve yıpranmış haldeydi ve 4-5 tane defterden oluşmaktaydı. Ayrıca istifa, vefat, 

ihraç nedeniyle üyelikleri sona erenlerin Kütük kaydı güncellenmemişti. Bu durum birçok yerde 

karşımıza çıkıyor sorunlarla karşılaşıyorduk. Bunu engellemek için Yönetim Kurulu olarak aldığımız 

bir karar ile Kütüğü yeniledik. Yeni kütük tek defterden oluşmakta ve güncelliği olmayan üyeler devre 

dışı bırakılarak en güncel haline kavuşturulmuştur. 

Bu vesileyle İçişleri Bakanlığı Sivil toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 

yönetmelik gereğince kütükte kayıtlı tüm üyelerin DERBİS sistemine kayıt işlemleri yapılmıştır.  
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Kütüğümüzde kaydı bulunup da TC kimlik numarası bulunmayan ve iletişim numaraları da 

bulunmayan üyelerimizden yaklaşık 15 kişi ile ilgili işlemler devam etmekte ve zaman içerisinde 

bilgilerin temin edilmesini müteakip kayıtlar yapılacaktır. 

6- SOSYAL, KÜLTÜREL VE YAYIN FAALİYETLERİMİZ: 

Mesleğe yeni atanan (2015 ve 2017 girişli) mensuplarımızla Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesislerinde 

buluşulmuş, üyelik kayıtları yapılmıştır. 2019 ve 2020 yılında mesleğe yeni başlayan genç 

arkadaşlarla pandemi koşulları dolayısıyla sınırlı sürede odalarında buluştuk ve kendilerine 

derneğimiz anısına hediyelerimizi takdim ettik. Önümüzdeki dönemde pandemi süreci geçtikten 

sonra yeniden bir araya gelme planımız da bulunmaktadır. 

Emekli üyelerimize yönelik 2019 yılında bir kahvaltı organize ettik. Bunun devamını getirmek ve 

gelenekselleştirmek istedik ancak pandemi dolayısıyla gerçekleştiremedik. Önümüzdeki dönemde 

genç meslektaşlarımızla emekli üyelerimizi bir araya getirmeyi düşünüyoruz.  

Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Saray Çocuk Yurdunda (Sevgi Evleri) kalan yaklaşık 35 

çocuğa 2 defa kahvaltı ve piknik organizasyonu yapılmıştır. Program sonunda katılan çocuklar ile 

bakıcı annelerine hediye takdim edilmiştir. Söz konusu organizasyon sosyal sorumluluğumuzun bir 

gereği olarak devam ettirilmek istenmiş fakat pandemi dolayısıyla yapılamamıştır. En son yaptığımız 

organizasyon başta programa iştirak eden çocuklar olmak üzere tüm katılanlar tarafından takdirle 

karşılanmış ve üyelerimizin de maddi bağışları ile başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. 

Derneğimizce sosyal ve sportif faaliyetler kapsamında 2 defa Sayıştay içi geniş katılımlı Halı Saha 

Futbol Turnuvası düzenlenmiştir. Turnuva, katılımcıların da katkıda bulunmaları ve derneğimizin 

destekleri ile organize edilmiş dereceye giren takımlara hediyeler verilmiştir. Turnuvaya 

Başkanlığımız tarafından da malzeme desteği verilmiştir. Söz konusu turnuva da maalesef pandemi 

dolayısıyla akamete uğramış ve 2020 yılında gerçekleştirilememiştir. Önümüzdeki dönemde 

turnuvanın tekrar yapılması hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. 

Derneğimizce Şırnak Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “Okumak Altındır” konulu 

yarışmaya katkıda bulunmak için kitap bağış kampanyası yapılmış ve toplanan kitaplar kaymakamlığa 

gönderilmiştir. Kampanyamız sosyal medya platformlarında da konu edilerek takdir edilmiştir. 

Ayrıca Konya Yunak Fatih Ortaokulu öğretmeni tarafından kurulan kütüphane için bizden talepte 

bulunulmuş ve okul kütüphanesine kitap bağış kampanyası düzenlenmiş ve toplanan kitaplar ilgili 

okula gönderilmiştir. Yine en son Kastamonu Taşköprü Alatarla Ortaokulunda kurulan kütüphane 

için de talepte bulunulmuş ve mensuplarımız tarafından gönderilen ve bağışlanan paralarla alınan 

kitaplar ilgili okula ulaştırılmıştır. 

Sayıştay Denetim Anıları Kitabı bastırılmış ve isteyen üyelerimize (özellikle emekli mensuplarımıza) 

ücretsiz verilmiştir. Talep olması halinde ve güncellemeler yapılarak yeniden basım çalışmaları 

yapılabilecektir. Bu konuda meslektaşlarımızdan anılarını kaleme almalarını ve tarafımıza 

iletmelerini bekliyoruz. 

Derneğimiz tarafından oluşturulan bir çalışma grubu tarafından hazırlanan, “CUMHURBAŞKANLIĞI 

HÜKÜMET SİSTEMİNDE SAYIŞTAY DENETİMİ- Tespit ve Öneriler” başlıklı bir rapor hazırlanmış ve 

bastırılarak tüm mensuplarımıza dağıtılmıştır. Hazırlanan rapor hakkında çok olumlu dönüşler olmuş 

ve teşvik edilmiştir. Önümüzdeki dönemde “Sayıştay Denetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm 
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Önerileri” başlıklı bir rapor ile 6085 sayılı Sayıştay Kanununda yapılması gereken değişiklik önerileri 

ve yeni Anayasa çalışmalarında daha aktif olarak yer almak için “Anayasanın Sayıştay’ı ilgilendiren 

madde önerisi” konusunda da bir çalışma yapılacaktır. Söz konusu çalışmalar idaremiz ile diğer 

paydaşlarımız ve gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Derneğimiz Tüzüğünün güncellenme ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca tüzüğün günümüz koşullarına 

uygun hale getirilmesi ve daha aktif ve hızlı çalışması için organlarının yeniden oluşturulmasına 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda yönetim kurulunca oluşturulan bir komisyon tarafından 

hazırlanan Tüzük Değişiklik Taslağı da hazırlanarak genel kurulun takdirine sunulmuştur. Tüzük 

değişiklik çalışmasında temel amacımız güncel mevzuat düzenlemelerine uyum sağlamak, dernek 

organlarının daha aktif çalışmasını temin etmek, aidat ve diğer gelirlerin artırılması için yönetim 

kuruluna takdir yetkisi vermektir. 

7- KURUM ANLAŞMALARI: 

Derneğimiz aracılığı ile ekonomik fiyatlarla KURUTEMİZLEME hizmeti binamıza getirilmiştir. Kuru 

temizleme firmasına yer tahsisi Başkanlığımızca yapılmıştır. Her yıl anlaşma çerçevesinde fiyat 

tarifeleri Derneğimiz ile birlikte belirlenmekte fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmektedir. 

SHELL Akaryakıt bayisi ile yapılan anlaşma ile mensuplarımıza % 6 yakıt indirimi imkanı sağlanmış 

ancak Döviz krizi sürecinde bu anlaşma uygulanamaz hale geldiğinden iptal edilmiştir. Önümüzdeki 

dönemde bu çerçevede yeni bir anlaşma yapılması için çalışmalar yapılacaktır. 

Diş Klinikleri, Hastane, Araç Lastiği, Otel, Havaalanı Transfer, Araç Bakım, Sağlık- Spor, Kreş-

Anaokulu, Restaurant, Üniversite Hazırlık Kursu ve Yabancı Dil Eğitimi ile ilgili alanlarda İndirim 

Anlaşmaları yapılmış mensuplarımızın istifadesine sunulmuştur. 

8- ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HEDEFLERİMİZ: 

1- Mali yapımızın güçlendirilmesi için üyelerimize aidatlarını taksitle ödeme konusunda yeni 

çalışmalar yapılacaktır. Bu konuda genel kuruldan yetki talebi yanında tüzük değişikliği ile yönetim 

kuruluna doğrudan yetki verilmesinin tahsilatların artırılmasına hizmet edeceği düşünülmektedir. 

Dernek üyelerimizle irtibatı kuvvetlendirmek ve aidat ödemeyi teşvik amacıyla aidatını düzenli 

ödeyenlere ve ödeme talimatı verenlere, 2018,2019 ve 2020 yılbaşlarında Deri Cüzdan, Nostaljik 

Radyo ve Powerbank hediye olarak verildi. Bunun sonucunda aidat ödemeleri yüzde yüzün üzerinde 

artış göstermiştir. Yeni dönemde bu minvalde çalışmalar yapılmaya devam edecektir. 

2- Dış Denetim Dergisinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanılmış zamanında basım 

ve grafikerlik çalışmalarını yapan ajans ile geçmiş dönemde derginin çıkarılmasında görev alan ve 

halen görevde bulunan mensuplarımızla görüşmeler devam etmektedir. 

3- Mesleki kurs ve seminerler düzenlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması (Başkanlık 

Genelgesinin yeniden düzenlemesi) için Başkanlığımızla görüşmeler yapılmaktadır. Bu konuda 

hazırlanmış bir önerimiz de hazır bulunmaktadır. Önerimizin kabul edilmesi sonrasında mesleki 

eğitim ve kurslar düzenlenecektir. 

4- Web sayfası yeniden düzenlenerek daha sade ve kullanışlı hale getirilerek bazı faaliyetlerimizin 

web sayfası üzerinden yapılması üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. İlgili tasarım firması ile yapılan 
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çalışmalar son noktaya gelmiş bulunmaktadır. Yakın bir dönemde web sayfamızı yeni yüzüyle 

göreceğimizi umuyoruz. 

5- Anayasa değişiklik çalışmalarında etkin olarak yer almak için dernek olarak Sayıştay ile ilgili 

denetimi daha etkin ve kapsamlı hale getirecek bir öneri hazırlanması ve bu önerinin kamuoyu ile 

paylaşımı sağlanacaktır. Bu amaçla derneğimiz bünyesinde bir çalışma grubu kurulacaktır. 

6- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 10 yıldır yürürlükte bulunmaktadır. Kanunun 10 yıllık uygulama 

sürecinde karşılaşılan sorunlar ve denetimde etkinliğin sağlanması için yapılması gereken değişiklik 

önerileri için bir çalışma grubu kurulacak ve yapılan çalışma Başkanlığımız ve kamuoyu ile 

paylaşılacaktır. 

7- Meslektaşlarımızın denetimde karşılaştıkları sorunları ele alan bir çalışma yapılmış ve son şekli 

verilerek Başkanlığımıza bir rapor olarak iletilecektir. Hazırlanan rapor ayrıca Sayıştay kamuoyu ile 

de paylaşılacaktır. 

8- Emekli mensuplarımız ile mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımızı kahvaltı veya yemekte 

buluşturarak bir köprü oluşturmak istiyoruz. 

9- Halı saha futbol turnuvasının devamını önümüzdeki yıllarda tekrar yapmak ve geleneksel hale 

getirmek istiyoruz. Ayrıca doğa ve kültür gezi programları düzenlemek de hedeflerimiz arasında. 

10- Mensuplarımızın en çok talep ettikleri hususlardan birisi konut projelerinden ekonomik fiyatlarla 

faydalanmaktır. Bu konuda önümüzdeki dönemde gerek özel konut projelerinde gerekse TOKİ 

tarafından yapılacak projelerden faydalanmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
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Foto: 1- 7. Olağan Genel Kurulu sonunda Yönetim Kuruluna seçilen üyelerimiz. 
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Foto: 2- Emekli meslektaşlarımızla kahvaltıda buluştuk. 
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Foto: 3- Genç meslektaşlarımızla hoş geldiniz yemeği. 
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Foto: 4- Kitap Bağışı kampanyamızda toplanan kitaplar ilgili yerlere gönderildi. 
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Foto: 5- Halı saha futbol turnuvamız başarıyla sonuçlandı. 
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Foto: 6- Sevgi Evi Çocukları ile kahvaltı ve piknikte buluştuk.  


