
Denetlenen Derneğin; 

1.01. Adı    : YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ 

1.02. Yerleşim Yeri Adresi  : MUSTAFA KEMAL MH. DUMLUPINAR BULVAR TOBB 

        İKİZ KULELER NO:252 ÇANKAYA / ANKARA 

1.03. Kütük Numarası   :06119156 

1.04. Vergi Kimlik Numarası  : 9380431306 

1.05. Denetimin Başlama-Bitiş Tarihi : 31.03.2018 – 31.03.2021 

1.06. Denetimin Kapsadığı Dönem : 2018-2021 

1.07. Denetimi Yapan Kurul  : DENETİM KURULU 

 

YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ DENETİM KURULU RAPORU 
Denetim kurulumuz, derneğimizin; tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için 

sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, defter, hesap ve 

kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutup tutmadığı, dernek tüzüğünde tespit edilen 

esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetim yapması ve denetim sonuçlarını bir rapor 

halinde yönetim kuruluna ve toplandığında ise genel kurula sunmak üzere denetim görevini yerine 

getirmiştir. 

➢ Mevzuat gereği dernek gelirine esas olan üye aidatlarının dernek adına açılan vadesiz banka 

hesabına üyeler tarafından doğrudan yatırılması nedeniyle kişilere ve kurumlara gelirlerin toplanması için 

yetki belgesi verilmediği, 

➢ Üye aidatlarının zamanında toplandığı, aidatlarını yatırmayan üyeler için belirli aralıklarla gerekli 

ihtaratın yapıldığı, 

➢ Dernekler Kanunu, yönetmeliği ve tüzüğümüz gereği tutulması zorunlu olan; karar defteri, üye 

kayıt defteri, işletme defteri, gelen giden evrak kayıt defteri, alındı belgesi kayıt defteri olmak üzere 

toplam beş (5) adet defter ilgili kurumdan onaylatıldığı ve kaydı gereken bilgilerin düzenli ve zamanında 

işlendiği, 

➢ Derneğin gelirlerinin banka hesabı üzerinden takip edildiği, giderlerin ise harcama belgesi ile 

yapıldığı tespit edilmiş olup, gelir ve gider işlemlerine ait işletme hesabı tablosu aşağıya çıkartılmıştır. 
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➢ YARGIDA BİRLİK Derneğin 31.03.2018 – 31.03.2021  tarihleri arasındaki hesap özeti: 

 
GİDERLER (YTL) GELİRLER (YTL) 

Önceki Yıldan Devreden Borç 

 

: Önceki Yıldan Devreden Gelir 

a) Kasa        : 

b) Banka      :      83.360,82 

c) Banka      : 2.494.438,94  

: 

Genel Giderler :   399.029,92 Üye Ödentileri :    481.138,77 

Personel Giderleri :   153.385,20 Finansal Gelirler : 1.420.914,59 

Amaç ve Hizmet Giderleri :   423.409,45 İktisadi İşletme Gelirleri : 

Diğer Giderler :   187.916,60 Bağış ve Yardımlar :   

Diğer Borçlar :    . Devlet Katkıları :        4.640,09 

Kasa : Diğer Gelirler :      

Banka :        8.382,06  Borçlar :         3.343,87 

Banka : 3.315.713,85  : 

Genel Toplam : 4.487.837,08 Genel Toplam :  4.487.837,08 

 

 

     Denetim kurulumuz tarafından yapılan denetim neticesinde; derneğimizin faaliyetlerinin 

tüzüğümüzde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürebileceği belirtilen çalışma konuları 

doğrultusunda faaliyet gösterdiği, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak 

tutulduğu tespit edilmiş olup, İşbu Denetleme Kurulu Raporu; yönetim kuruluna, toplandığında ise genel 

kurula sunulmak üzere tarafımızdan tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 

 

DENETLEME KURULU ÜYELERİ 
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