
                    

    KARABÜK DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 

 

DENETİM RAPORU 

30/11/2021 

 

      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 yönetim 

kuruluna sunulmuştu. Bu raporumuz 01/01/2021 30/11/2021 dönemini kapsamakta olup 

anılan döneme ait inceleme sonuçlarımız aşağıda sunulmaktadır. 

      

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

işletme defterinde müteselsil sıra numarası ile gelir ve giderlerin kayıt altına 

alındığı;  2021 yılı için kapanış ve ara tasdik yaptırılmak suretiyle aynı deftere 

devam edildiği; 

 

2. Geçmiş dönemde burs yardımı yapılan 160 olan öğrenci sayısının 2021 Eylül 2022 

Haziran döneminde 184 öğrenciye yükseldiği, 166 öğrenciye geçmiş dönemlerde 

olduğu gibi aylık 150 TL., 18 Öğrenciye de, okul başarıları ve üniversite 

girişlerindeki dereceleri değerlendirilerek  350 TL ilavesi ile başarı bursu adı 

altında aylık 500 TL., ödeme yapıldığı; aylık ödemelerin her ay öğrencilerin 

kendi hesaplarına muntazaman yatırıldığı;  

 

3. 30 Kasım itibariyle; öğrencilerin 01/01/2022 - 30/06/2022 dönemini kapsayan süre 

için 166 öğrencinin aylık 150 TL., 18 öğrencinin aylık 500 TL., ayrıca, başarı 

bursu alan ve yurt dışında öğrenim gören bir öğrenciyede aylık 1,000 TL., olmak 

üzere her ayın 3’ünde hesaplarında olacak şekilde ödeme talimatlarının verilmiş 

olduğu;   

 

4. Başarı bursu ve standart burslar karşılayan sponsor sayısının  80 kişi olduğu 

ancak yönetimce dönemin devamında da, raporumuzun yazım aşamasında 

özellikle sponsor sayısı  için arayışlarına devam ettiği ; 

                 

           Tesbit ve müşahade edilmiştir. 

    

       5- Gelir gider hesaplarının incelenmesi sonucunda: 

    

Gelirler:   

 

a. Geçen dönemden devreden mevcut hesap bakiyesi 92,705,19  TL sı; 

       

b. Sponsor tahsilâtlarında ve öğrenci ödemelerinde Ziraat Bankası hesaplarının 

kullanıldığı, ödeme yapılmayan dönemlerde Dernek parasının aynı bankada vadeli 

mevduat ve yatırım fonlarında değerlendirildiği; 

 

c.  Ocak 2021- Kasım 2021 dönemi içinde sponsor tahsilâtlarının 245,410.00 TL sı, bu 

dönem içersinde bazı sponsorların taahhütlerini aylık bazı sponsorların da Haziran 

2022 tarihine kadar peşin  ödemelerinden dolayı 132,747.40 TL. Lik birikim olduğu, 



bu miktarın 114,634.24 TL lık kısmının yatırım fonlarında, 14,204.05 Tl sının vadeli 

mevduatta değerlendirildiği, 3,907.11 TL sının cari hesaplarda bulunduğu;  

 

d. bu döneme ait mevduat faizi ve fon gelirinin 5,082.72 TL sı olarak gerçekleştiği, 

1,810.00 Tlsının özel bağış olarak hesaplara geçtiği;  

 

e. Üyelerden 850,00 TL sı üye aidatı toplanabildiği;  

 

Tesbit ve müşahade edilmiştir. 

 

Giderler: 

 

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

masrafları ile birlikte 208,309.26 TL. Sı olduğu; 

 

b. Toplam 4,801.25 TL giderlerin: Haziran 2021 Mayıs 2022 dönemi için, 2,500 TL., 

peşin kira ödemesi,  1,1139.05 TL, kira stopajı ve aylık han yönetim giderleri,  

1,1162.20 TL. SMM ücret ve  stopajları ile müteferrik kırtasiye giderlerinden 

oluştuğu;   

 

c. Özetle; 01.01.2021 / 30.11.2021 döneminde 213,110.50 TL., gidere karşılık, 

253,152.72 TL sı gelir elde  edildiği, geçen dönemden devreden 92,705.19 TL., sı ile 

aradaki fark 132,747.40 TL sının raporumuzun yukarıda gelirler bölümünde 

belirtidiği şekilde Ziraat Bankası Kadıköye Şubesi hesaplarında tutulduğu ve bu 

miktarın 30/11/2021 tarihli banka ekstreleri ile uyumlu olduğu,  

  

Tesbit ve müşahade edilmiştir 

 

4- Diğer Hususlar:       

 

a)-  Dernek aidat gelirinin bu dönemde de oldukça düşük kaldığı, üyelerimizi 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;   

 

Sonuçlarına varılmış olup, Yönetim kurulunun ibrasını sayın genel kurulun  

tasviblerine sunarız. 

 

             

 30/11/2021 

 

           Saygılarımızla. 

 

         SİBEL VURTOK                AKIN EVREN                   ÖZDEMİR SANVER 



 

 

       


