
DERNEK İÇDENETİM RAPORU

Denetlenen Demeğin;
1.01. Adı

1.02. Yerleşim Yeri Adresi

1.03. Kütük Numarası
1.04. Bir Önceki Denetim Tarihi

1.05. Denetimin Başlama-Bitiş Tarihi
1.06. Denetimin Kapsadığı Dönem

1.07. Denetimi Yapan Kurul

:Etik ve İtibar Demeği

:Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak

Varyap Meridian Business I Blok Kat:5 Daire:66

PK:34746 AtaşehirılSTANBUL

:34-166-173

:14.02.2022

:17.02.2023 -18.02.2023

.oı .2022 - 31.12.2022

:Etik ve İtibar Derneği Denetleme Kurulu

II. DEN.EI.IMQE..LNÇELENEN.HUŞUŞ,LAB

2.01. Dernek Üyelik İşlemleri

) Üyelik başvuruları yazılı olarak yapılmış mı?

Evet I Hayır

vet

vet
) Bu başvurular yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara

Açıklama
022 yılında üyeliğe alınan ve
ed edlilen üyelerin başvuruları
urvey Monkey sistemi
'zerinden yazılı alınmıştır.

bul edilen kurumsal üye: 41
ed edilen kurumsal ü e:4
aşvurular en geç 30 (otuz) gün
çerisinde karara bağlanmıştır.

aşvuruların sonucu başvuru
ahibine e-posta aracılığı ile
ildirilmiştir

ağlanmış mı?

) Sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmiş mi?

2.02. Genel Kurul Toplantıları

) Demek olağan genel kurul toplantısını yönetim kurulunun çağrısı
zerine ve tüzüğünde belirtilen zamanda yapmış mı?

b) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin tamamına hazirun
listesinde yer verilmiş mi?

c) Genel kurulun olağan veya olağanüstü toplantıya çağrılması,
toplantı yeri, toplantı yeter sayısı, toplantı usulü ve toplantılarda
karar alınması ve toplantıların yapılması ile ilgili diğer konularda,
Türk Medeni Kanunu, Demekler Yönetmeliğive demek
tüzüğünde bulunan hükümlere uyulmuş mu?

vet

Evet I Hayır Açıklama

vet

Evet

Evet

lağan genel kurul toplantısı
önetim kurulunun çağrısı
zerine ve tüzüğünde belirtilen
manda 29/03/2022 tarihinde

apılmıştır.

Genel kurula katılma hakkı
ulunan üyelerin tümüne
azirun listesinde yer verilmiştir.

Igili konularda,DernekIer
önetmeliği ve dernek
üzüğünde bulunan hükümlere
yulmuştur.
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ç) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz

gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen
asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliğinin ekinde
bulunan "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri mülki idare
amirliğine, şubeler tarafından ayrıca genel merkezlerine

bildirilmiş mi?

2.03. Dernek Faali etleri
a) Tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek
üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette
bulunmuş mu?

b) Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya
konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla faaliyette
bulunmuş mu?

c) Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine
hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulmuş mu? Ve
bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri
açılmış mı? Demek üyeleri için özel kıyafet veya üniforma
kullanmış mı?

2.04. Yurt Dl ından Yardım Alma

) Dernek yurtdışından ayni veya nakdi yardım almış mı?

b) Nakdi yardımlar bankalar aracılığıyla alınmış mı?

Evet
enel Kurul sonuç bildirimi

12/04/2022 tarihinde Sivil
oplumla İlişkilerGenel
üdürlüğü DERBİS Sistemi

•

zerinden bildirilmiştir.

Evet I Ha ır A ıklama

Hayır

Hayır

Hayır

emek tüzüğü dışında herhangi
ir faaliyette bulunmamıştır

emek yasadışı herhangi bir
aaliyette bulunmamıştır

emek askerliğe, millî savunma
e genel kolluk hizmetlerine
azırlayıcı öğretim ve eğitim
aaliyetlerinde bulunmamıştır.
emek üyeleri için özel kıyafet ve
niforma kullanılmamaktadır.

Evet I Ha ır A ıklama

Evet

Evet

019 yılında Siemens
•engesellschaft (Sil) ile Etik ve

tibar Demeği arasında
mzalanan sözleşmeye istinaden
022 yılında 243.648 USD, 2020
ılında The Center for
Intemational Private Enterprise
CİPE) ile Etik ve itibar Derneği
rasında imzalanan sözleşmeye
stinaden 2022 yılında 39.009
SD demek yurtdışından yardım
Imıştır.

iemens Aktiengesellschaft
Sil)'den alınan yardımların
aksitleri (eşit olmayan tutarlar)
4.03.2022-05.05.2022
rihlerinde, The Center for

Intemational Private Enterprise
CİPE)'dan alınan yardımların
ksitleri (eşit olmayan tutarlar)
5.03.2022-02.06.2022
rihlerinde derneğin banka
esaplarına gelmiştir.
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ç) Söz konusu yardımlar amacına uygun kullanılmış mı? (varsa,
yurt dışındaki kişi, kurum veya kuruluşlarla yapılan protokol,

sözleşme ve benzerlerinde öngörülen şartlara uygun olarak
kullanılmış mı?)

2.05. Demeğin Defterleri ve Kayıt Yöntemleri
b Bilan o esasında defter tutulması halinde

1) Karar defterine yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasına
göre yazılmış mı? Karar yeter sayısına uyularak alınan kararlar
toplantıya katılan üyelerce imzalanmış mı?

2) Üyekayıt defterine üyelerin kimlik bilgileri, demeğe giriş ve çıkış
tarihleri işlenmiş mi?

3) Evrak kayıt defterine gelen ve giden evraklar tarih ve sıra

numarası ile kaydedilmiş mi? Gelen evrakın asılları, giden evrakın
suretleri ve elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakın

çıktısı alınmak suretiyle dosyada saklanmış mı?

4) Demek tarafından bastırılan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt
Defterine işlenmiş mi?

c) İşletmeveya bilanço esasında defter tutanlar;
1) Yukarıda belirtilen ve tutulması zorunlu olan defterler notere
veya demekler birimlerine onaylattırılmış mı?

2) Tutulması zorunlu olan defter, belge ve bunlarla ilgili dosyalar
düzenli olarak tutulmuş ve muhafaza edilmiş mi?

3) Defter ve belgelerin okunamayacak hale gelmesi veya
kaybolması halinde, öğrenmetarihinden itibaren onbeş gün içinde
dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine
ba vurularak za i bel esi alınmı mı?

Evet

Evet / Ha r

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet I Hayır

Evet

Evet

lınan nakdi yardımlar amacı
ışında herhangi bir faaliyette
ullanılmamıştır.

A ıklama
rar defterine yönetim kurulu

ararları tarih ve numara sırasına
öreyazılmıştır.
rar no : 1- Başlangıç

rar no :63— Bitiş numaraları
rasında kararı bulunmaktadır.

rar yeter sayısına uyularak alınan
ararlar toplantıya katılan üyelerce

mzalanmıştır

Üyekayıt defterine üyelik bilgileri
şlenmiştir.

yıtlar gerekli şekilde yapılmıştır.

022 yılında alındı belgesi
astırılmamıştır.

Açıklama
utulması zorunlu defterler notere
naylatılmıştır.
evmiye Defteri-Karar Defteri-

Envanter Defteri-Defter-i Kebir
utulması zorunlu olan defter,
elge ve bunlarla ilgili dosyalar
üzenli olarak tutulmuş olup,

ernek evrak dolabında muhafaza
dilmektedir.

ayi belge ve defter
ulunmamaktadır
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2.06. Derneğin Giderleri Evet I Hayır

) Dernek harcamaları demeğin amacına uygun olarak, demek
üzüğüve yönetim kurulu kararlarına istinaden yapılmış mı?

) Harcama belgeleri Denekler Yönetmeliğinde öngörülen fatura,
erakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, giderpusulası ve gider
akbuzu ile yapılmışmı?

) Demek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılan bedelsiz
al ve hizmet teslimleri için Ayni Yardım Teslim Belgesi; kişi, kurum
eya kuruluşlar tarafından derneğe yapılan bedelsiz mal ve hizmet
eşlimleri için ise Ayni Bağış Alındı Belgesi düzenlenmişmi?

) Dernek tarafından kullanılan alındı, harcama ve diğer belgeler; özel
anunlarında belirtilen süreler saklı kalmak üzere, düzenli olarak beş
II süreyle saklanmış mı?

) Derneğin tuttuğu defter esasına göre, yıl sonlarında (31 Aralık)

şletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu düzenlenmişmi?

) Derneğin gelir ve gider kayıtlarına ve bunlara ilişkin belgelere göre;
önem içindeki gelir ve giderler, önceki dönemden devir, banka,
asa, varsa borç ve alacak ve benzeri ile ilgili hesaplar arasında

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Açıklama
Harcamalar Dernek Yönetim Kurulu

ararına ve tüzüğüne uygun şekilde
apılmıştır.

arcama Belgeleri Demekler
önetmeliğinde öngörülen belgeler
le yapılmıştır.

ernek tarafından yapılan velveya
emeğeyapılan bedelsiz mal veya
izmet teslimi bulunmamaktadır.

ernek tarafından kullanınan alındı,
arcama ve diğer belgeler düzenli
larak dernek merkezinde
aklanmaktadır.

ernek bilanço usulüne göre defter
utmakta olup, 31 Aralık 2022
tibariyle bilanço ve gelir tablosu
üzenlenmiştir.

erneğin gelir ve giderleri ile ilgili
ayıtlar mutabıktır. Bankalar ile
utabakatlar yapılmıştır.

utabakat var mı?

2.07. Alındı Belgeleri Evet I Hayır Açıklama

Evet
) Dernek tarafından bastırılan "Alındı Belgesi" ciltleri usulüne uygun
larak bastırılmış mı?

)Matbaadan teslim alınma sırasında, Alındı belgeleri, cilt seri ve sıra
umarası ile başka herhangi bir yerinde hatası bulunup bulunmadığı

ayman üye tarafından kontrol edilerek bir tutanakla teslim alınmış

ı?

evcut alındı belgesi ciltleri
sulüne uygundur.

022 yılında herhangi bir alındı
elgesi teslim alınmamıştır.
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c) Demek gelirleri, alındı belgesi veya bankalar aracılığıyla toplanmış

ı? Ve bu belgeler ilgili defterlere kaydedilmiş mi?

d) Demek adına gelir tahsil etmeye yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri
araları otuz gün içinde veya tahsilatı geçenler, (Bu tutar her yıl
aliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına
öre belirlenir.) bu süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç
ki iş günü içinde demek saymanına teslim etmiş veya derneğin
anka hesabına yatırmış mı?

e) Demek adına gelir tahsil eden kişi veya kişiler, yetki süresi de
eliftilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilerek, bu kişiler
dına dernek yönetim kurulu başkanı tarafından onaylanan yetki
elgesi düzenlenmiş mi?

f) Demek tarafından düzenlenen yetki belgelerinin birer sureti
ernekler birimine verilmiş mi?

2.08. Dernek Lokali

a) Demeğin lokali var mı?

Evet

Hayır

Hayır

Dernek gelirleri bankalar aracılığı
ile toplanmış. Üyekayıt defterinin
idat bölümüne kayıt edilmiştir

üm gelirler banka aracılığı ile
hsil edilir.

etki belgesi düzenlenmemiştir.

etki belgesi düzenlenmediği için
emekler birimine verilmemiştir.

Evet I Hayır Açıklama
Derneğin lokali yoktur.Hayır

5



2.09. Derneğin Diğer Tesisleri
a) Demeğin lokal dışında başka bir tesisi varmı?

2.10. Demeğin Sandığı
a) Demeğin sandığı var mı?

2.11. Be anname

Evet I Hayır Açıklama
erneğin lokali ya da başka tesisiHayır oktur.

Evet I Hayır Açıklama
emeğin sandığı yoktur.Hayır

Evet I Hayır

a) Derneğin yönetim kurulu başkanı tarafından her takvim yılının ilk Evet
dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernekler Yönetmeliğiekinde bulunan
EK-21 Demek Beyannamesi mülki idare amirliğine, şube yönetim
kurulu başkanı tarafından ise ayrıca genel merkezlerine verilmiş mi?

b) Beyannameler gerçeği yansıtmakta mıdır? Demek kayıtlarıyla
karşılaştırıldığında herhangi bir tutarsızlık bulunmakta mıdır?

Evet

Açıklama

021 yılına ait EK-21 Dernek
eyannamesi İl Dernekler
üdürlüğü'ne 13.04.2022
rihinde verilmiştir. 2022 yılı
eyannamesinin yasal süresi bu
apor tarihi itibari ile henüz
olmamıştır.

021 yılı beyannamesi gerçeği
ansıtmaktadır.
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2.12. Ortak Projeler Evet I Hayır Açıklama

a) Demeğin kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürüttüğü bir proje Hayır
erneğin kamu kurum ve kuruluşları

le birlikte yürüttüğü proje yoktur.
var mı?

2.13. Platformlar

a) Demek herhangi bir platforma üye mi?

2.14. Derneğin Taşınmaz Malları
a) Demeğin taşınmaz malı var mı?

2.15. Yayınlar

a) Demeğin süreli veya süresiz yayını var mı?

2.16. Derneğin Ticari Faaliyetleri
a) Derneğin ticari faaliyeti var mı? Bu faaliyetle ilgili Kurumlar
Vergisi Kanunu hükümleri gereğince kurumlar vergisi mükellefiyeti
tesis ettirilmiş mi?

b) Demeğin ücretli olarak çalıştırdığı personeline ait prim ve vergile

ilgili kurumlara yatırılmış mı?

Evet I Hayır Açıklama
emeğin herhangi bir platformaHayır •

yeliği bulunmamaktadır.

Evet I Hayır Açıklama
erneğin taşınmaz malı yoktur.

Hayır

Evet I Hayır Açıklama

Evet 015 yılından
INMAGAZlNEdergisi

itibaren

ayınlanmaktadır. Dergi her 3 (üç)
yda bir yayınlanmakta olup, para
le satılmamaktadır. INMAGAZINE
ergisi 2018 yılında dijital olarak
ayınlanmaya başlamıştır

c) Varsa, dernek iktisadi işletmesinin iş ve işlemleri ilgili mevzuat Evet

Evet I Hayır Açıklama
Kasım 2010 tarihinde kurulm

Evet
ararı alınan İktisadi İşletme
urumlar Vergisi mükellefidir.

erneğin çalıştırdığı personeline aiEvet GK primleri ve vergileri ilgili
urumlara eksiksiz olara

atırılmıştır.

ktisadi şletme iş ve işlemlerini

çerçevesinde yürütülüyor mu?
ürk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul
nununa göre yürütmektedir
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2.17. Diğer Konular Evet I Hayır Açıklama

a) Dernek hakkında herhangi bir adli veya idari işlem yapılmış mı? Hayır

Hayır
) Demek, Demekler Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen

elimeler demek adında kullanılıyor mu?

c) Dernekler Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen kelimele
dernek adında kullanılı or ise erekli izin alınmı mı?
ç) Demek, Dernekler Kanununun 29 uncu maddesinde yasaklanan
ad, işaret ve sembolleri kullanma yasağına uymuş mu?

d) Dernek ikametgahı ile dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler
süresi içinde mülki idare amirliğine bildirilmiş mi? Tüzükte yapılan
değişiklikler şubelere bildirilmiş mi?

Evet

Evet

e) Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler süresi içinde Evet
mülki idare amirliğine bildirilmiş mi?

f) Gençlik ve Spor Demekleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce .

tutulan kütüğe kayıt ve tescil ettirilmiş mi?

g) Kamu yararına çalışma niteliği bulunan demeklerin yönetici ve .

denetçileri mal bildiriminde bulunmuş mu?
ğ) Demeğin temsilciliği var mı? Varsa, temsilciliğin adresi, yönetim Hayır
kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler
tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilmiş mi?

h) Dernek tarafından halka açık olarak konser, tiyatro, şenlik veya Hayır

sinevizyon vb. etkinlikler düzenlenmiş mi?

emek hakkında herhangi bir adli
eya idari işlem yapılmamıştır

ürk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet,
tatürk, Mustafa Kemal kelimeleri

le bunların baş ve sonlarına
etirilen eklerle oluşturulan
elimeler kullanılmamaktadır

ullanılmamaktadır.

ernekler Kanunu'nun 29 uncu
addesinde yasaklanan ad, işaret
e sembolleri kullanma yasağına
ymuştur.

üzükte değişiklik yapılmamıştır.
ernek ikametgahı ile ilgili
eğişiklik yoktur.

Dernek organlarında meydana
elen değişiklik süresi içinde
ildirilmiştir.

Derneğin bu kapsamda bir faaliyeti
ulunmamaktadır.

Dernek bu kapsama
irmemektedir.

Derneğin temsilciliği
ulunmamaktadır

Dernek tarafından halka açık
larak konser, tiyatro, şenlik veya
inevizyon etkinlikler
üzenlenmemiştir.
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Evet
ı) Demek tüzüğünde belirtilen borçlanma usulleri ile ilgili hükümlere

uyulmuş mu?

i) Demek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödeniyor mu? Hayır

j) Dernek, e-demek kullanıcısı mı? Evet

k) Demek tüzüğü ile varsa demeğin yetkili organı tarafından Evet
çıkarılan yönetmenlik vb. alt düzenleyici işlemlerde yer alan diğe
hükümlere uyulmuş mu?

emeğin 31.12.2022 tarihli
ilançosunda bulunan borçlar
çerisinde borçlanma usullerine

ykırı bir borçlanma
ulunmamaktadır.

Dernek Yönetim ve Denetleme
urulu üyelerinde ücret
ememektedir.

emek e-demek kullanıcısıdır.

emek tüzüğü ile varsa derneğin
etkili organı tarafından çıkarılan iç
üzüğüdüzenleyici işlemlerde yer
lan di"er hükümlere u ulmu tur.
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Bilanço Usulü Defter tutan demeğin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasındaki bilanço özeti:

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ 31.12.2022 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSUDUR

AKTİF ( VARUKLAR )

1- DÖNEN VARLIKLAR

A-HAIIR DEĞERLER
1-KASA

3-BANKALAR
C-TİCARİ ALACAKLAR

1-ALICILAR

*VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
D-DIĞER

5-DiĞER ini ALACAKLAR

E-STOKLAR
7-VERİLEN SİPARİ AVANSLARI
H-DIĞER DÖNEN VARLIKLAR
5-1 AVANSLARI

11- DURAN VARLIKLAR

*TİCARİ ALACAKLAR
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
C.MALI DURAN VARLIKLAR
6-BAĞU ORTAKLIKLAR
D-MADDİ DURAN
6-DEMiRB LAR

8-BİRİKMİ AMORTİSMANLAR (-)

E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

1-HAKLAR
5-ÖZEL MALİYETLER

6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

7-BiRiKMi AMORTİSMANLAR
AKTİF VARLIKLAR TOPLAh41

2021
Örxeki Dörwm

2.513.403,29

2512.713.28
380,76

2.512.332,52

224,59

224,59

0,00

0,00

340,00

340,00

125,42

125,42

159.137,86

12000,00

12.000,00

5.000,00

5.000,00

92.596,38

104.920,52

-12.324,14

49541,48
22.181,00

25.960,00

4.720,00

-3.319,52

2.672.541,15

2022 PASİF(KAYNAKLAR)

Cari Dönem
4.031.833,22 1- KISA VADELİ YABANaKAYNAKLAR

22976
4.031.252,85

0,00

0,00

0,00

10,61

10,61

340,00

340,00

A-MAÜ BOR
9-DİĞER MALİ BOR
B-TİCARİ BOR

ı-SATICILAR
C-DIĞER BORÇLAR
4-PERSONELE BOR
5-DİĞER İTLİ BOR
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

0,00 11- UZUN VADEÜ YABANO KAYNAKLAR
0,00 E-BORÇVE GİDER lüKLAR1

158.342,81 1-KIDEM TAZMİNATI KAR ILIĞI

12.000,00 III. ÖZ KAYNAKLAR
12.000,00

5.0W,oo
5.000,00

88.819,65

118.077,52

-29.257,87
52523,16

25.957,00

25.960,00

4.720,00

-4.113,84

D-GE i YILLAR KARLMI
ı-GE

E-GE
1-GE

i YILLAR KARLARI

YILLAR ZARARLARI -

i YILLAR ZARARLARI

F-DÖNEM NET KARI ZARARI

1-DÖNEM NET KARI

4.190.176,03 PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI

2021
Örxeki Dthzm

219515,90

3.526,70
3.526,70

75.184,72

75.184,72

57.991,26

57.000,00

991,26

82.913,22

57.40903

25.504,19

127364,94

127.364,94

127.364,94

2-325560,31

1.384.589,12

1.384.589,12

-949.805,05

-949.805,05

1.890.776,24
1.890.776,24

2.672.541,15

Cari D&ıem
451.192,00

0,00

0,00

372.386,09

372.386,09

0,00

om
78-805,91

38.858,24

39.947,67

281.734,62

281.734ş2
281.734,62

3.457.249,41

3.275.365,36
3.275.365.36
-949305,05
-949.805,05

1.131.689,10

1.131.689,10

4.190.176,03
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N- AN.ÇEKLQENK.IM

Önceki denetimde yapılan tenkit ve işlemler ile tavsiye
olunan konular yerine getirilmiş midir? Getirilmemişse
nedenleri nelerdir?

6.01. Yoktur.

tik ve tibar Derneği
enetle e Kurulu Başkanı

Gökhan Imaz

Önceki Denetimde herhangi bir tenkit bulunmamaktadır

Etik ve İtibar Derneği
Denetleme Kurulu Üyesi

Fırat Gülenç
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