
               

 

   

 

      

    KARABÜK DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 

 

DENETİM RAPORU 

31/12/2020 

 

   Derneğimizin 27.12.2019 tarihinde yapılmış olan 28. olağan genel kurulunda iki yıl için 

Denetleme kuruluna seçilmiş olan kurulumuzun, 01.01.2020-31.12.2020 tarihlerine 

ilişkin 1.ci yıl dönemini kapsayan incelemeleri sonucu düzenlenen  raporumuz aşağıda 

sunulmaktadır. 

      

1- Yasal defterlerin noter tasdiklerinin yapılarak usulüne uygun olarak tutulduğu, 

işletme defterinde müteselsil sıra numarası ile gelir ve giderlerin düzenli bir şekilde 

kayıt altına alındığı;  2020 yılı için kapanış ve ara tasdik yaptırılmak suretiyle aynı 

deftere devam edileceği, 

      

2- Geçmiş dönemde burs yardımı yapılan 60 olan öğrenci sayısının söz konusu dönemde 

155 öğrenciye yükseldiği, aylık ödemelerin 150,00 TL olarak her ay öğrencilerin kendi 

hesaplarına muntazaman yatırıldığı, 

Sponsor sayısının yeni katılan sponsorlar ile birlikte 79 kişi olduğu; 

 

3-  Gelir gider hesaplarının incelenmesi sonucunda: 

    

Gelirler:   

a. Geçen dönemden devreden mevcut gelirin 36.050,57 TL sı, 

b. Yine geçen döneme ait olup, genel kurula sunulmuş olan hesap dökümünden sonra 

hesaplara giren miktar 2.485,59 TL sı ile birlikte 2020 dönemine ait başlangıç   

rakamının 38.536,16 TL sı, 

 

c. Bazı sponsorların taahhütlerini aylık, bazı sponsorların da Haziran 2021  

      tarihine kadar olan taahhütlerini peşin yatırmış olmalarından dolayı söz  

      konusu dönemde sponsorlardan elde edilen birikimin 182.600,00 TL sı  

     olduğu, 

 

d.  Üye aidatları olarak bu dönemde 1.500 TL toplanabildiği; 

 

e. Gerek Sponsor tahsilatlarında ve gerekse öğrenci ödemelerinde Ziraat Bankası 

hesaplarının kullanıldığı, ödeme yapılmayan dönemlerde Dernek parasının aynı 

bankada vadeli mevduat ve yatırım fonlarında değerlendirildiği; 

      bu döneme ait mevduat faizi gelirinin 759,60 TL. fon gelirinin gelecek döneme ait      

      gelir ile birlikte 1.275, 65 TL. olduğu, 

 

 Özetle, 01.01.2020 / 31.12.2020 döneminde gelir toplamının devir rakamı ile birlikte 

 223.911, 81 TL. olduğu; 

 

 



 

Giderler: 

a. Denetim dönemimizi kapsayan süreye ait Öğrenci burs ödemeleri toplamının havale 

masrafları ile birlikte  124.870,53 TL. 

b.  Dernek WEB sayfasının yapımı ve yeni bir görünüme kavuşturulması için   

tasarımcı firmaya 2.000 TL ödendiği, böylelikle Derneğin daha dinamik bir WEB 

sayfasına kavuşturulduğu; 

c.  Dernek için kiralanmış olan yerin yıllık kira, aidat ve kira stopajı tutarın 3.296,42   

TL olduğu; 

 

d. Vergi stopajı,  SMM ödemeleri toplamının 879,52 TL.,  noter kırtasiye vs  

       masraflar toplamının 160,15 TL., olmak üzere toplam   gider rakamının  

       131.206,62 TL. olduğu; 

 

e. Gelir ve gider arasındaki olumlu fark  92.705,19 TL sının; 

      6.399,71 TL’lik kısmının Ziraat Bankası mevduat hesabında,  

      86.305,48TL sinin burs ödemeleri günü gerekli olan kısmın bozularak, öğrenci                 

      hesaplarına aktarılmak üzere, yatırım fonu hesabında değerlendirildiği;  

      Dernek harcama ve gelirlerinin banka hesapları üzerinden yapıldığı için elde nakit  

      bulundurulmadığı; 

 

4- Diğer Hususlar:       

 

a)-  Dernek aidat gelirinin bu dönemde de oldukça düşük kaldığı, üyelerin bu konuda  

gereken hassasiyeti göstermediği,  

 

b)- Eski dönemlerden kalan tabloların dernek binasında muhafaza edildiği ancak  

gerek bunların yıpranmış olması ve gerekse bu yıl derneğin, mevcut pandemi  

şartları nedeniyle, herhangi bir aktivitede bulunamadığı, dolayısıyla bu konuda              

olumlu bir işlem yapılamadığı, bu tabloların bir şekilde elden çıkarılması gerektiği; 

 

c)- Derneğin Yönetim Kurulu toplantılarının genelde her ayın ilk pazar günü çevrimiçi 

olarak yapıldığı;   

 

d)- Derneğin en önemli faaliyeti olan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verme ve sponsor 

bulma çalışmaları ile 155 bursiyer öğrenciye ulaşıldığı, gelecek yıl bu sayının arttırılması 

ve ayrıca başarı bursu verilmesi yönünde çalışmalar yapıldığı 

 

Tesbit ve Müşahade edilmiştir. 

             

 31/12/2020 

 

           Saygılarımızla. 

 

         SİBEL VURTOK                AKIN EVREN                   ÖZDEMİR SANVER 

 

 

       


