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2.2020

ıı.DENEIİMDEiW
2.01. Dernek ÜyeIik İşlemleri

Evet

/

Hayır

Evet

üyelerin başvuruları Survey
Monkey sistemi üzerinden yazılı
alınmıştır.
Kurumsalüye: 10
Birevselüve: 0
[üm başvurular en geç 30

a) Üyelik başvuruları yazılı olarak yapılmış mı?

b) Bu başvuru|ar yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara

bağlanmış mı?

c) Sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmiş mi?
2.02. Genel Kurul Toplantıları

Evet

.otuz) gün içerisinde karara

ıağlanmıştır.

3aşvuru|arın sonucu başvuru
ıahibine e-posta aracılığı ile
ıildirilmiştir.

Evet
Evet l

Hayır

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, Dernekler Yönetmeliği ve dennek
tüzüğünde bulunan hükümlere uyulmuş mu?

Açıklama

Jlkemizde yaşanan yeni tip

a) Dernek olağan genel

kuru| toplantısını yönetim kurulunun
çağrısı üzerine ve tüzüğünde belirtilen zamanda yapmış mı?

AçıkIama
2020 yılında üyeliğe alınan

Hayır

Hayır

<oronavirüs salgını nedeniyle,
çişleri Bakanlığının emri ile

;enel kurul toplantıları
ırtelendiğinden yapı lamamıştı

2.02. a) maddesinde sebep

ıeIirtilmiştir.

.O2. a) maddesinde sebep
elirtilmekle birlikte ilgili

Hayır

ıevzuatlar çerçevesinde

)lağanüstü Genel Kurul
'oplantısı yapılmamıştı r.

<ğa_"
İ

r.

ç) olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz

gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organiara seçilen

l

asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler y;;"t-;İJri.
I
bulunan "Gene| Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri mülki"lİ.J"
idare
amirliğine, şubeler tarafından ayilca genel merkezlerine
I

R^91,,?,T3odesinde

sebeP

HaVır

bildirilmiş mi?

2.03. Dernek

Evet

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

/

Hayır

Hayır

konusu suç teşkil eden fiilleri gerçek|eştirmek amacıyla faaliyette
bulunmuş mu?

c) Askerliğe, milli savunma ve genel kolluk

hizmetlerine

hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulmuş mu? Ve
bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yederi

Hayır

açılmış mı? Dernek üyeleri için özel kıyafet veya üniforma
kullanmış mı?

2.04. Yurt

'ardım Alma

Evet
Evet

a) Dernek yurtdışından ayni veya nakdi yardım almış mı?

b) Nakdi yardımlar bankalar aracılığıyla alınmış mı?

Evet

)ernek tüzüğü dışında herhangi
ıir faaliyette bulunmamıştı

r.

)ernek yasadışı herhangi bir
'aaliyette bulunmamıştır.

)ernek askerliğer, milli savunma
ıe genel kolluk hizmetlerine
ıazırlayıcı öğretim ve eğitim
'aaliyetlerinde buiunmamıştı r.
)ernek üyeleri için özelkıyafet
ıe üniforma kullanı lmamaktadır.

2020 Yılında Siemens

\ktiengeselischaft (Sll) ile Etik ve
tibar Derneği arasında
mzalanan sözleşmeye istinaden
2020 yılında 130.723 USD, 2020
/ılında The Center for
nternational Private Enterprise
ClPE) ile Etik ve İtibar Derneği
ırasında imzalanan sözleşmeye
stinaden 2020 yılında 51-935
JSD dernek yurtdışından yardım
ılmıştır.
Siemens Aktiengesel lschaft
[Sll)'den alınan yardımın ilk
ıaksidi 30.06.2020, The Center
ior lnternational private
Enterprise (ClPE)'dan alınan
1ardımların taksitleri (eşit
ılmayan tutarlar) 1 4.02.2020)4.08.2020 -1 4. 1 2.2020
:arihlerinde derneğin banka
ıesapları na gelmiştir.

ç) Söz konusu yardım|ar amacına uygun kullanılmış mı? (varsa,

yurt dışındaki kişi, kurum veya kuruluşlarla yapılan protokol,
sözleşme ve benzerlerinde öngörülen şartlara uygun olarak

nakdi yardımlar amacı

Evet

şında herhangi bir faaliyette
lmamıştır.

kullanılmış mı?)

2.05. Derneğin Defter|eri ve Kayıt Yöntemleri
b) Bilanço esasında deftertutu|ması h
,1)

Evet /

Havır

Karar defterine yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasına

Evet

2) Üye kayıt defterine üyelerin kimlik bilgi|eri, derneğe giriş ve çıkış

Evet

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

Evet

göre yazılmış mı? Karar yeter sayısına uyularak alınan kararlar
toplantıya katılan üyelerce imzalanmış mı?

tarihleriişlenmiş mi?

Açıklama

(arar defterine yönetim kurulu
<ararları tarih ve numara sırasına
;öre yazılmıştır.
(arar no : 1-Başlangıç
(arar no : 28 - Bitiş numaraları
ırasında kararı bulunmaktadır.
(arar yeter sayısına uyularak
ılınan kararlar toplantıya katılan
jyelerce imzalanmıştı r.

jye kayıt defterine üyelik bilgileri
şlenmiştir.

(ayıtlar gerekli şekilde yapılmıştır.

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) Dernek tarafından bastırılan alındı belgeleriAlındı Belgesi Kayıt

Evet

Defterine işlenmiş mi?
c) İşletme veya bilanço esasında defter

tutanlar;

Evet /

2020 yılında alındı belgesi

ıastırılmamıştır.

Hayır

1) Yukarıda belirtilen ve tutulması zorunlu olan defterler notere
veya dernekler birimlerine onaylattırılmış mı?

Evet

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

Evet

Açıklama

lutulması zorunlu defterler notere
ınaylatılmıştır.
ı/evmiye Defteri-Karar Defteri]nvanter Defteri-Defter-i Kebir
lutulması zorunlu olan defter,
ıelge ve bunlarla ilgili dosyalar

lüzenli olarak tutulmuş olup,

lernek evrak dolabında muhafaza
ıdilmektedir.

3) Defter ve belgelerin okunamayacak hale gelmesi

veya

kaybolması halinde, öğrenme tarihınden itibaren onbeş gün içinde
dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine
başvurularak zayi belgesi alınmış mı?

Zayi belge ve defter

ıulunmamaktadır.
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2.06. Derneğin Giderleri

Evet

/

ı) Dernek harcamaları derneğin amacına uygun olarak, dernek

Hayır
Evet

üzüğü ve yönetim kurulu kararlarına istinaden yapılmış mı?

Açıklama

{arcamalar Dernek yönetim kurulu
(ararına ve tüzüğüne uygun şekilde
1apılmıştır.

ı) Harcama belgeleri Dernekler Yönetmeliğinde

öngörülen fatura,
ıerakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, gider pusulası ve gider
nakbuzu ile yapılmış mı?

Evet

)ernek tarafından yapılan ve/veya
jerneğe yapılan bedelsiz malveya

:) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılan bedelsiz
ııal ve hizmet teslimleri için AyniYardım Teslim Belgesi; kişi, kurum
reya kuruluşlar tarafından derneğe yapılan bedelsiz mal ve hizmet
:eslımleri için ise Ayni Bağış Alındı Belgesi düzenlenmiş mi?

ıizmet teslimi bulunmamaktadı

Dernek tarafından kullanılan alındı, harcama ve diğer belgeler; özel
<anunlarında belirtilen süreler saklı kalmak üzere, düzenli olarak beş
ş)

1ıl süreyle saklanmış mı?

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

Evet

Evet

şletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu düzenlenmiş mi?

ı) Derneğin gelirve gider kayıtlarına ve bunlara ilişkin be|gelere göre;
jönem içindeki gelir ve giderler, önceki dönemden devir, banka,
(asa, varsa borç ve alacak ve benzeri ile ilgili hesaplar arasında

-larcama Belgeleri Dernekler
1önetmeliğinde öngörülen belgeler
le yapılmış olup, temin edilemeyen
nuhtelif masraf fişleri de
ıulunmaktadır.

r.

)ernek tarafından kullanınan alındı,
]arcama ve diğer belgeler düzenli
ılarak dernek merkezinde
;aklanmaktadır.

)ernek bilanço usulüne göre defter
ıutmakta olup, 31 Aralık2020
tibariyle bilanço ve gelir tablosu
Jüzenlenmiştir.

Evet

)erneğin gelir ve giderleri ile ilgili
<ayıtlar mutabıktır. Bankalar ile
nutabakatlar yapı lm ıştı r.

nutabakat var mı?

2.07. Alındı Belgeleri

Evet

/

Hayır Açıklama
\lındı belgesi ciltleri usulüne
,ıygundur.

ı) Dernek tarafından bastırılan "Alındı Belgesi" ciltleri usulüne uygun
>larak bastırılmış mı?
Evet
ı) Matbaadan teslim alınma sırasında, Alındı belgeleri, cilt seri ve sıra
lumarası ile başka herhangi bir yerinde hatası bulunup bulunmadığı
jayman üye tarafından kontrol edilerek bir tutanakla teslim alınmış

2020 yılında herhangi bir alındı

ıelgesi teslim alınmamıştı

r.

nı?

4

-?4

c) Dernek gelirleri, alındı belgesi veya bankalar aracılığıyla toplanmış
nı? Ve bu belgeler ilgili defterlere kaydedilmiş mi?

Evet

le toplanmış. Üye kayıt defterinin
aidat bölümüne kayıt edilmiştir.

l-üm gelirler banka aracılığı ile

d) Dernek adına gelir tahsil etmeye yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri

ıaraları otuz gün içinde veya tahsilatı geçenler, (Bu tutar her

)ernek gelirleri bankalar aracılığı

:ahsiledilir.

yı|

Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına
;öre belirlenir.) bu süreyi beklemeksizin tahsilettikleri parayı en geç
ki iş günü içinde dernek saymanına teslim etmiş veya derneğin

ıanka hesabına yatırmış mı?
ı/etki süresi belirtilmek suretiyle
/önetim kurulu kararı ile dernek

e) Dernek adına gelir tahsil eden kişi veya kişiler, yetki süresi de
ıelirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilerek, bu kişiler
ıdına dernek yönetim kurulu başkanı tarafından onaylanan yetki
ıelgesi düzenlenmiş mi?

1önetim kurulu başkanı
:arafı

ndan onaylanan yetki

ıelgesi düzenlenmiştir.
(arar no : 6
fetki Süresi : 26.03.202026.03.2021

)ernek tarafı ndan düzenlenen

f; Dernek tarafından düzenlenen yetki belgelerinin birer sureti
lernekler birimine verilmiş mi?
2.08. Dernek Lokali
a) Derneğin lokali var mı?

1etki belgesinin birer sureti

jernekler birimine verilmiştir.
Evet l

Hayır

Açıklama
in lokaliyoktur.

475

2.09. Derneğin Diğer Tesisleri
a) Derneğin lokal dışında başka bir tesisi var mı?
2.10. Derneğin Sandığı
a) Derneğin sandığı var mı?

Evet

/

Hayır

Açıklama
lokali ya da başka tesisi

Hayır Açıklama
- sandığı
Hayır |Derneğin
l

Evet /

Açıklama

Evet / Hayır
2.,t,t. Beyanname
a) Derneğin yönetim kurulu başkanı tarafından her takvim yılının ilk
dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernekler Yönetmeliği ekinde bulunan

201

9 yılına ail EK-21 Dernek

3eyannamesi

EK-21 Dernek Beyannamesi mülki idare amirliğine, şube yönetim
kurulu başkanı tarafından ise ayrıca genel merkezlerine verilmiş mi?

Evet

b) Beyannameler gerçeği yansıtmakta mıdır? Dernek kayıtlarıyla
karşı laştı rı ld ığ ı nda herhangi bir tutarsızlı k bulun makta m ıd ı r?

Evet

yoktur.

İl

Dernekler

üdürlüğü' n e 16.07 .2020
:arihinde verilmiştir. 2020 ytı
V

ceyannamesinin yasal süresi bu
,apor tarihi itibari ile henüz
Jolmamıştır.

yılı beyannamesi gerçeği
ransıtmaktadır.
201 9

a |7,

6

2.12. Ortak ProjeIer

/ Hayır Açıklama
"HaYır lDerneöin kamu kurum ve kuruluş
nil1-1,t" yürüttüğü proje yoktur.

Evet

a) Derneğin kamu kurum
m Ve
ve KuruluŞlarl
kuruluşları lle
ile birlikte
DlrllK[e yürüttüğü
Dlr proje|
Yuruttugu bir
Proje
var mı?
l

|l"

in herhangi bir platforma
i bulunmamaktadır

a) Dernek herhangi bir platforma üye mi?
2.14. Derneğin Taşınmaz MalIarı
a) Derneğin taşınmaz maiı var mı?

2.15. Yayınlar
5 yılından itibaren

Evet
a) Derneğin süreli veya süresiz yayını var mı?

maktadır. Dergi her 3 (üç)
bir yayınlanmakta olup, para
satı lmamaktadı r. l NMAGAZ|NE
2018 yılında dijital olarak

maya başlamıştır.
2.16. Derneğin Ticari Faa|iyetleri

Evet

a) Derneğin ticari faaliyeti var mı? Bu faaliyetle ilgili Kurumlar
Vergisi Kanunu hükümleri gereğince kurumlar vergisi mükellefiyeti

Evet

b) Derneğin ücretli olarak çalıştırdığı personeline ait prim ve vergileı

Evet

/

Hayır Açıklama
) Kasım 2010 tarihinde kurular
ktisadi İşletme Kurumlar Vergis
nükellefidir.

tesis ettirilmiş mi?

ilgili kurumlara yatırılmış mı?

)erneğin çalıştırdığı personeline ai

SGK primleri ve vergileri

rurumlara eksiksiz
ıatırılmıştır.

c) Varsa, dernek iktisadi işletmesinin iş ve işlemleri ilgili mevzua1
çerçevesinde yü rütüiüyor mu?

Evet

ktisadi lşletme

iş ve

|-ürk Ticaret Kanunu ve

ilgil

olaral

işlemlerin

Vergi Usu

(anununa göre yürütmektedir.

2.17. Diğer Konular

Evet

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

/

Hayır

Hayır

Hayır

b) Dernek, Dernekler Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen
kelimeler dernek adında kullanılıyor mu?

|-ürk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet
\tatürk, Mustafa Kemal kelimeler
le bunların baş ve sonlarıne
;etirilen eklerle oluşturular
<elimeler kuIlan ı lmamaktad

dernek adında kullanılıvor ise oerekli izin alınmış mı?

ç) Dernek, Dernekler Kanununun 29 uncu maddesinde yasaklanar
ad, işaret ve sembolleri kullanma yasağına uymuş mu?

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

Evet

Evet

değişiklikler şubelere bildirilmiş mi?

r.

)ernekler Kanunu'nun 29 uncu
naddesinde yasaklanan ad, işaret
ıe sembolleri kullanma yasağına
.ıymuştur.

l-üzükte değişiklik yapı lmamıştı
)ernek ikametgahı ile ilgili
Jeğişiklik yoktur.

r.

)ernek organlarında değişiklik

e) Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler süresi içinde

Vleydana gelmemiştir.

mülki idare amirliğine bildirilmiş mi?

)erneğin bu kapsamda bir faaliyeti
ıulunmamaktadır.

f) Gençlik ve Spor Dernekleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce

tutulan kütüğe kayıt ve tescil ettirilmiş mi?

)ernek bu kapsama

ve

;irmemektedir.

denetçileri mal bildiriminde bulunmuş mu?

ğ) Derneğin temsilciliğivar mı? Varsa, temsilciliğin adresi, yönetim

ı

(ullanılmamaktadır.

c) Dernekler Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen kelimeleı

g) Kamu yaranna çalışma niteliği bulunan derneklerin yönetici

Açıklama
)ernek hakkında herhangi bir adl
ıeya idari işlem yapılmamıştır.

Hayır

kurulu kararı ile temsi|ci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler
tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilmiş mi?
h) Dernek tarafından halka açık olarak konser, tiyatro, şenlik veye Hayır
sinevizyon vb. etkinlikler düzenlenmiş mi?

)erneğin temsilciliği
ıulunmamaktadır.

)ernek tarafından halka açık
ılarak konser, tiyatro, şenlik veya
ıinevizyon etkin likler
iüzenlenmemiştir.

31 .12.2020 larihli
ıilançosunda bulunan borçlar

)erneğin
ı) Dernek tüzüğünde belirtilen borçlanma usulleri ile ilgili hükümlere
uyulmuş mu?

Evet

i) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödeniyor mu?

Hayır

çerisinde borçlanma usullerine

ıykırı bir borçlanma
ıulunmamaktadır.

)ernek yönetim ve Denetleme
(urulu üyelerinde ücret
)dememektedir.

j) Dernek, e-dernek kullanıcısı mı?

Evet

k)Dernek tüzüğü ile varsa derneğin yetkili organı tarafından çıkarılar
yönetmeniik vb. alt düzenleyici işlemlerde yer alan diğer hükümlere
uyulmuş mu?

Evet

Dernek e-dernek kullanıcısıdır.

Jernek tüzüğü ile varsa derneğin
1etkili organı tarafından çıkarılan iç
:üzüğü düzenleyici işlemlerde yer
ılan diğer hükümlere uvulmustur.
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MALİBİLGİ
Bilanço Usu|ü Defter tutan derneğin O1.01.2020-.31.12.2020 tarihleri arasındaki bilanço özeti:

EriK VE iTiBAR DffiNEğ 31.1 2.2o2o TARiHLi AYRlNTlLl BiLANçosu

AKriF( VARL|KLAR)
-

DöNE] VARuKLAR

)nceki DönemI cari fxinef
500 927 6(

499 673 6a
1-KASA
3-BANKALAR

c-TicARi ALACAKLAR
1-ALlclLAR

13 04

499.660,62
50,00
50,0(

A_MALi BoRCLAR
s_DiĞER MALi BoRcLAR

626.427,62

&TicARi BoRÇLAR

E-SToKLAR

7-VERiLEN SiPARiŞ AVANSLARl
l_

DURAN

VARL|KLAR

A-TicARi ALACAKLAR
s_VERiLEN DEPoziTo VE TE[/ıiNATLAR
C-MALi DURAN VARL|KLAR
6-BAĞLl oRTAKLlKLAR

VARL|KLAR
6-DEMiRBAŞLAR

13a.2a
1
1

a657
0657

145.101,52

12.000,0c

5.000,0(

,l2.000,0t
5.000.0c

25 960 00

4,72o.oa

4.72o,oC

55.232,52
0,00

603.840,1 2

1-oRTAKLARA BoROLAR
4-PERSoNELE BoRcLAR
5_DiĞER cESiTLi BoRcLAR
F-ÖDENECEX VERd VE DiĞR YUKÜMLÜLÜKLR
1_öDENEcEK VERGi VE FoNLAR
2-öDENECEK SOSYAL GüVENLiK KES]NTiLERi
l_

UzUN VADEL|

771.a70,1

244.355,2t

0,0(

1.165 9/

0,0(

1 165,92

31 24a 9a

74.o90.7t
74.o9o.7(
7a 437.31
0,0c
78.437,31

0,0(
90.661,2
59.064,0t

79,479,61

59.584.5(
1s 895 0İ
4o.o87,5l
4o,o87,5z

YAMNcl KAYI!,AKLAR

E-BoRc VE dDER KARSlllKLAR|

92.730.7t
63 73o 7t
63.730,7t
0,0(
29.000,0(
29.000.0(

40.o87 ,5z

5.000.0c

91.170,5
91.17o,5,
36,931,0(
6.251,0(
25.960,0(

30.680,00

AKriF (VARLıKLAR) ToPLAMl

340.0(
340,0(

12.000,0(
,12,000,0(

D_MADD| DURAN

1-HAKLAR
s-ozEl MALiYETLER
6_D|ĞER MADDİ oLN4AYAN DURAN VARLlli

0.0(

47o,2l

31.248.9(
19.741,6l
19.658,6t
0,0t

1-SATIclLAR

0,0(

102.912.5,

5.000.0(

cari Dönefr
13a

0,0(
0,0(

5-DIGER ÇEŞlTLI ALAoAKLAR

PAsiflMYNA[{-AR)

626.768.6
626 42a.6
0,9,

2-D|GER BoRc !E GlDER KARslLiKLARl
EGELECEK VLLARA AiT GELiRLER VE dDER TAHAKKUKLA
1

ll_

-GELEcEK YLLARA AiT GELiRLER

öz KAY\ıAKLAR

DGECMis YLLAR KARLAR|
1-GEcl\,4]S YlLLAR KARLAR
E-GECMis YLLAR ZARARLARj {-)
1-GECMiS YLLAR zARARLARl
F_DöNEM NEr KAR| (zARARl)
1-DöNEM NET KAR|
:

(KAVIAKLAR) ToPLAMl

0,0(
0,0i
0,0(
433 282 3l
1.068.a74,2t
1.068.a74,2t
949.805,0|
949.805,0a
314.213,1
314.213,1
603.840.1

434,784.o1

383.087.3s
1.383.087.3s
1

949-805,0a

949.805,0a
1

.501 ,7a

1

.5a1 ,7

771.a7o,,|

47:

ıv- öıtcexi

oeıııpriııı

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

|

Öncel<iDenetimde herhangi birtenkit bulunmamaktadır.

nedenleri nelerdir?

Vİ. ELEST|RİVE TAVSİYE EDİLEN

HUSUSLAR

6.01. Yoktur.

Doğu Özden
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