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Derneklerde şeff'afl ık ve hesap ver€bilirliğin sağlanması, iç deneıimlerinin daha etkin
yürütülmesinde derneklere tavsiye edilmek üzere hazürlanan ''Dernek iç Denetim Raporu
Ömeği" ilgi yazı ekinde göndetilmiştir.
Dernek İç Denetim Raporu Örneği Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün
www.siYiltoplum-gov.tl. v e il sivil
Toplumla I lişkiler MüdüıIüğü
https j4www.siviltoplum.gov.tr,öurdür internet adreslerinde yayımlanmaktadlr.
Ilçenizde faaliyet gösteren demeklere duytırulmas|nl rica ederim
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Sivil toplum kuruluşlarının şefiaf ve hesap verilebiIir olması. iç denetim sısteıninin

oluŞturulmasü ve bu sistemin etkin olarak yürütü]mesi ile yakından ilişkilidir. 5253 sayıll
Denekler Kanıınun 9 uncu madd€sinde: iç denetimin esas olduğu, derneklerin genel kurulu.

yönetim kurulu veya denetim kurulu tarallndan iç denetim yapllabileceği giLi^ bagımsız
denetim kuruluşlarına da denetim yaptürılabileceği^ denetim kurulları tarİfı-ndan dernegin
tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçek]eştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen
çalış;a
konu]arı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, defter, hesap ve liayltların mevzuata
ve demek tüzüğüne uygun olarak tutulup tı.ıtulmadlğı konularında denetim yapılacağl ve bu
denetimlerin dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere gOre biİ yı lı geçmeyen
aralıklarla yapllması, denetim sonuçlarının bir rapor halinde yönetim kuruluna ve
toplandığında genel kurula sıınulması gerektiği hiiküm alına a|ınmıştır.
Adü geçen Kanunda yer alan düzenIemeler gereğince. denetim kurulu derneğin yalnüzca
gelir ve giderlerihi değil. tüm faaliyetlerinin mevzuata ve dernek tüzüğüne iygıın
olup
olmadığlnl denetlemekle yükümlüdür. Denetim kuruIu bu görevini dernek tüzugiinde
belirtilen sürelerde yapar, ancak dernek tüzüklerinde bu süre bir yıldan daha fazla olarak
belirlenemez. Dernek tüzüğünde üç ay veya altı ayda bit denetim yapllacağı ve benzer;
şeklinde düzenleme yapülmışsa, denetim kurulunun bu sürelere uygun olarak denetim
yapması ve yapılan her denetim sonucunda bir rapor düzenlemesi. yönetim kuruIuna
ve
toplandüğında genel kurula sunmasl gerekmektediİ.
Derneklerde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması ve iç denetimlerinin daha etkin
yürütülmesinde derneklere tavsiye edilmek üzere.'Dernek İç Denetim Raporu
Örne§ı..
hazırlanmlştlr. Dernekler tarafından iç denetim raporuna istenileh soru ve böıüm]erin
eklenmesi veya söz konusu raporun değişik
şekillerde hazırlanması tabiidir.
Derneklere tavsiye edilmek üzere hazlrlanan Dernek iç Denetim Raporu Örneği Sivil
Toplumla ilişkiler Genel M ü d ü r lüğün ü n www.siviltoolum.gov.tr internet adresinde
yayımlanmaktadıt.
Bakanlığlmızca yayımlanan ll/05/2009 tarihli ve 20O9l45 saytl! genelge yürürlükten
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DERNıK i(, DE\ETiu RıP()Ittü
I-

GiRİs

Denetl€nen

Derneğin;
1.0l. Adı
1.02. Yerleşim Yeri Adresi
1.0J. Kütük Numara§ı
1.04. Bir Önc€ki Denetim Tarihi
1.05. Den€timin Başlıma-Bitiş Tarihi
1.06. Denetimin Kapsadığ Dönem
1.07. Denetimi Yapan Kurul
II-

DENETiMDE iNCf,LENEN HUsUsLAR

2.0l. Dernek Üy€Iik

İşlemleri

a) Uyelik

başvurular! yaalı olarak yapılmlş mıdır? (,172l
Tiirk
Medeni Kanunu Madde 6:1
şeLüIı
b) Bu başvurular yöneti; k;a""ca en çok otuz gü,r içi.Ğ
karara bağlanmış mldlr? (T.M_K. Madde 64)
c) Sonuç başvurır sahibinel-ılİolaraİ bi1,1i.ilmiş nıidi
(T.M.K. Madde 64)
ç) Uyeliğe kabu| edilenler ile-yeİğİsona ererılerin adı,
soyadı. doğum tarihi ve kimlik numarası tiyeliğe kabul
edilme veya sona erme taihinden kırk beş gü; içi,ıde
demel merkezinin bulunduğu .i\ jl topıumla iliş(iıer
birimine bi]dirilmiş midiri l525J saylll Demeıler Kanunu
2.02. Gcnel

Knrul'Ibplantllarl

a) Demek olağan genel kurul t"pl""Gr,, yö"etir" kr.,rı,
tarafından alınacak karara istinaden, yönetim kurulunun
çağısr üzerine ve tüzüğünde belirtilen zamanda yapmış
rnıdır? (T.M.K. Madde 74)
b) Yönetim ıuruıu. aimeı oztigtirıe gtire gerıeı ıtunrla
katllmt halkl bulunan üyelerin listesini (ha,,irun lisıesi)
düzenIeıniş midir?
. Yön. Madde 1,1
c) Genel lurula katllma hakkl buIunan ü).elrın tamanı,r,a
hazirun ıistesinde yer verilmiş midir? (Demekler
Yönetmeliği Madde l5l
ç, Genel kurula kaıllmihatk, buıunan til eG.: en az ..beş
gün. önceden, tüzüğünde belini]en
çağl usulüne uygun
şekilde (Toplanttnın günü, saati, yeri ve gündemi en az bir
gazetede veya demeğin intemet sayfastnda ilan edilmek.
yazllı olaral bildirilmek. ülenin bildirdigi elektronik posıa
adre§in€ )a da ileıişim numarasına mesaj-gönderilmelİe1a
mahalli yayın araçlart kullanılmak surJtiyle) toplantİa
çağrılmıŞ mıdtr? (Der.Yön. Madde ]4)

l]14

d) Genel kuru|

toplantı çağnslnda, çoğunluğun
sağlanamamasr sebebiyle toplantı yapılamamışsa. ikinci

toplanİnln hangi gün. saat Ve yerde yapılacağt da
belirtjlrniş midir? (Der. Yön, Madde

1,1)

e) GeneI kurır|a katılma hakkl bıılıınan tiveıerın ıi"t".;

lop|anll yerinde ha7ır bulundurulmuş mudui| 1Der, Yön.
U!!44e l4)
f') Toplantı yerine girecek üyeıerin resmi makamıa.ca
verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya
yöne(im kurulunca görevlendirilecek görevlilef laraftndan
konırol edilm iş midir? (Der. Yön. Madde ],1)
g) Toplantıda toplan! yeter sayısi @larımş İİrd-İİ
]iT.M.K. Madde 72-Der. Yön. Madde l4)
ğ) Açılıştan Sonra. toplantı},ı yönetmek üzfre bir başkan vJ
yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heYcti
!!şııirulmuş mudur? (Der. \ tin. vadde ]5ı
h1 Toplantıda karar yeG. sayısı saglanmÇ ,rııdır?
1T:"llC
Madde 8l )
ç) Dernek üst Kuruluşlara üy"lse, b; k;uıuşıaİ,l" temsil
edilmek üzere genel kurulca temsilci üyeler seçilmiş midir?
(T.M_K, Madde 98)
d) Şubeler olağan genel l,urul ıoplanıılarınİ ıtizÇİİİe
belinildıgi şetılde \e ilgili mev,,uaIa u]gun olarak. merkeı
olağan genel kuru]u top]antisından en az iki ar önce
tamamlamış mıdır? (D.K. Madde 7)
e) olağan veya olağanüstti genel kurul topGııtllffi izıeyen
otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer
organlara seçilen asıl ve yedek üye]eri içeren ve Demekler
YönetmeIiğinin ekinde bu|unan ..Genel Kurul sonuç
Bildirimi" mülki idare amirliğine. şubeler tarafından ayrıca
genel merk€zlerin€
bildirilmiş mi;ir? (Der. Yön. M;dde
16_17)

D.Cenel kurul toplanG,nda itizıl degŞilligi 1aplma.ı
hallnde: gene] Luru] loplanlı ıuıanağı. ıü7ügün degjşen
maddelerinin eski ve yeni şekli, her §ayfasI vöneljm lurulu

üyelerinin \aIt çoğunIuğunca imzalanmış demek tü,,üğünün
kurul
loplan|1.1nl i/le)en otu., gün içinde mülki idare amirIiğine
verjlmiş midir? (Der. Yön. Madde 17)

.on şekli. tü,/tik değişikliğjnin }aplldığl genel

g,ı Ceneı kr.ulun

-ueğ olagantiıı

lop
çatsllma\| i|e ilgjli di8er Lonularda, Tüik Vedeni Kanunu.
Demekler Yönetmeliği \e demek lü,,üğünde bırlunan diğer
hükümlere u}ulmuş mudur?
2.0]. Dern€k

olagan

Fıali]cil€ri

a)Tozüğünde gost".iüen-maç

,e bu a.acı gerçekleşti.
ü/ere \ürdüfü|ecegi belinjlen çall)ma konularl dlşlnda
bulunrnuş mudur? (Der, Kan. Madde 30/a

tf kanunıarla aç|[ça )a)allanan amaçlan \e}a
l"ly,,.yç ıeşlil eden fiilleri gerçekIeşıirmek amacıjla
b) Ana]a,a

laali}ene bulunmuş mudur?(Der. Kan. \4adde 10'b)

2
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fYet

c) Askerliğe, mi]li savunma ve genel kolluk hizmetleriııe
hazırla),ıcı öğretim ve eğitim faaliyeılerinde bultnulmuş

mudur? Söz konusu faaliyetleri gerçekleştirmek üzJre kamp
veya eğitim },erleri açılmış mıdırl Demek üyeleri için öze]

lılafel rela

]0/c

2.04.

üniforma kullanmlş mldlri (Der. Kan. Vadde

Yurt Dlşındın Yardım Alma ve Uluslararısl Faaliveı

a) Demek yurtdlşından ayni veya nakdi yardım alıış
mldır? (D,K_ Madde 2l ve Der. Yön. Madde l8.19
b) Nakdi yardımlar Uantular İracılgıyG al,,, ş r
l
D.K. Madde 2l ve Der. Yön Madde l8 19
c) Derneğin yurtd§ından aüd,ğ ayni ,.ya nakdi yurdırnlaı
Demekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan ..Yurtdışlndan
Yardım Alma Bildirimi" i]e mülki idare amirliğine önceden
bildirilmiş midir? (D.K, Madde 2l Ve Der. Yön, Madde
Söz konusu yardımlar a,"a-na uygun kullunılmış m,dİd) Yun dlŞlna )apılan naıdi 5araımlaiilgiıi meiJuaıa g<;re
ban(alar araclllğı ile ) apılmış mldlr r el a nak iı belan Ibrmu

jle Cümrük İdaresine belan edilmiş midi11
ıli67 sayllı
Kanun. Tiirk Pamsı Klymeıini Koruma Hakklnda 32 sa5lll
Karar \,e ilgili mevzuat
2.05. Derneğin DeIt€rleİi

v€ Kavlt

fsısl.lrl

hc§nbl e§aslnda d€fler tutulınAsl hılinül
l) Karar defterine yönetim kuruluTİraFla.ı tarih ,e rıuma.a
slraslna göre )azllmlş m|dlr| Karar
)eıer sa)l\|na u)Ularak
allnan kararlar ıoplanll]a katılan iilelerce imzalanmış
mıd,r? (Der. Yön. Madde 32
2) üye kayı derte.ine tyelerlnTiml;l. bi[G.i. de
giriş ve çıkış tarihleri işlenmiş miülir? (Der. Yön. Madde

3) Evrak kayıt defterine gelerı ve giderı erraklar tarih ve
s|m numarası ile kaydedilmiş midir? Gelen evrakın asııları,
giden evrakln sırretleri ve elektronik posta yoluyla gelen
veya giden evrakın çlktısı alınmak suraiyle doğada
saklanmış mıdır(Der. Yön. Madde 32)
4, işlelme he.abü aene.i,re ae.,reiid,na aınan geıift. ue
yap!lan giderler açlk ve düzenli olarak işlen;iş midir?
Der. Yijn ]tladde ]2
esasloda d€fter tutulnlasl hAlindeI
[vet /
]) Karar defterine yönetim ku.uiu kararlar, tarih ıe ,,ıırnara
5lrasüna göre }a/l]mlş mldlr? Karar
}eter sa} l\lna u} ularal
a]lnan l,ararlar toplanıl}a kaıülan ulelerce imzalanmlş
mıdır? (Der.Yön.Madde 32
.2J

Ü)e ta)lı aetıeıııe

iilıEinlı,,ıit

tiÇiıeri.

ae 5

giriş ve çlkış tarihleri işlenmiş midir? (Der. Yon. Madde

3]14

Demeği

iç Deneıim Raporu

J) Evrak

ğleı-İlideı

kayüt defterine
slra nırmamsı ile kaydediirniş

evraİüar ıar

midir' Gelen evmkın asılları,
giden elrakln suretleri \e elekronik posta
}olu)la 8elen
veya giden evralın çllllsı alınmak' sureıille'dos],ada

saklanmlş mdür? Der. Yön. Madde 32)

4l Ye\miye oefte.iii

m

Bflik Denirin
iüe
ka)ıt şekli Vergı Usul Kanunu ile bu Kanunun Ha./ine \e
Mali}e Bakanlıgına ıerdiği ]e|ki]e i.tinaden tatrmlanan
\4uhasebe Si.lemi t )gulama Cenel Teblığlerİ esa.larına
ılmıŞ mldlr? (Der.Yön, Madde ]2
l) Yukarıda

esaslnda defler tutanlar

velutrlmİu zorırnlu olan defterl..
kullanmaya._ başlaınadan önce, notere veya ll
Siviİ
I_opıumIa llişkiler Müdürlügünc onal lanlrılmış mldıri
(Der. Kan. \4adde l l !e Der, \ ön,
Madde 1ö,
2 ı l uıulmarı ,o.,,l, olrn a"n.,.
GEİ r. tİ
ili
do*alar dü./enIi o]ara], ıulUlmuş ıe ınuhafaza cdilmiş
beüirıilen

;l;j;,ö;"#: üfiı: i,i,."":3":,"H:xlxlx.":l]i:
jlOeffer.e@

la}bolma§| halinde. ögrnme ıarihinden hibarin onbeş gin

içinde demel, merİezinin bulunduğu
)erın }eıtilı

mahkeme5ine baş\uru|arak
2.06. Derneğin

4)i

belge\i ailnmış mıdırl

Giderlcri

aı De-ek ha,.amalariİİİğn İİa. ,[un Jİ
demek ıü7ücü \e }onelim lurulu kararlarlna islinadcn

bıHrrcumabelffi

lalura. perakende sdllş fişi. serbest meslet -malbuzu-.
gider
pusulajı ve gider makbıızu ile
1apıImış mıdır? 1Der. kan.

Madde l l !e Der. Madde ]8)

c) Demei lamİndan kişi. kırrum rela kuruluşlara
oeoelsll mal le hizmeı ıeslimleri için A)ni Yardlm )apllan
le.lim
Belg€§i:,lişi. kıırum reya kuruluşlar iarafından demege
}apılan bedelsiz mal \e hiıme| teslimleri için ise A);i
BağışAlındı Belge§i düzenlenmiş midirl (Der. Kan.
Va;de
l l ve Der. tMadde ]8l

ç) Demel tamindan (ullanllan alındı. harcama belgeleri;

o/el hanunlannda belinilen süreler salll kalmak

-üzere,

düzenli olaral beş 1ıl sürel le saklanmüş mldır.
(Der. Kan.
Madde l] !e Der, Madde ]sl

d)

,lşletme Hesabına göre defter tutan demek]er yıl

sonlannda (3 l.Aralık),işletme hesabl tablosu
düzenlemiş ve
bu ıabloyu,\e hletme

Kan, Madde

lI ıe

H.*t, O.n..i*

e) Bilanço esasına go.e

(]l

l",,ş;;;İ'lÖ.;

Der. Yön. Madde 40j

dİFiİuıİdiİekiİ vılİoniİid
}"İ;;;;;;

AralıL) Haıine ve Mali)e Batrnl,ğ,n.;

.1

].1

.......,. D€meği

iç Denelim Raporu

2.10. Derneğin Sandlğl
a) Demeğin sandlğı var mıdlr?

b) Demek sandığı

Demekl€r

Kanunu

ve

Demekler

YönetmeIiğine uygun olamk kurulmuş mudur? (Der. Kan,
Madde l2 v€ Der, Yön. Madde 12,'71
c) Demek üyesi olmayan kişiler sandık üyesi olarak k bul
edilnriŞ midir? (Der. Yön. Madde 73
ç) sandık organları oluşturulmuş ınudur? (Der. Yön. Madde
d) Sandık genel kurullan-amanında yapılrrış ,ııaır.-- 1Der
Yön. Madde
e) Sandlğa ait defterler tutulmuş mudur? (Der, Yön. MidG

f')

Demekler Yonet-eıiginin ontirinci Böıü.ühde

sandlklarla ilgili belirlenen diğer usul ve esaslara uyıılmuş
mudur? (D€r. Yön. Madde'72 ila 82

2.1l. BOrannımc
a) Demeğin yöneti. kurı,l, başİİnİGİfindan her takvim
yılınm ilk dört ayı içinde bir önceki ylla ait Dernekler
Yönetmeliği ekinde bulunan EK-2] Demek Bevannamesi
mülti idare amlrligine. şube 1öneıim lurulu başlanı

taraflndan ise aynca genel merkez]erine verilmiş midir?
Deı Kan .Madde 19 ve Der, Yön. Madde 83
b) Beyannameler gerçegi yansıtın.atta mıdırı Der,ret
kayıtlarıyla karşıIaştırıldığmda herhangi bir tutarsızhk
bulunmakta mıdır?
2.12.

orlık

Proj€ler

a) Derneğin kamu kururn ve k".ııluşl.aİı ıle

b)

bir proie var mıdır?

uirlikte

Yürütülen pro.jelerıe iıgili oıa.ak, nerııekler
g1 inci maddesinde belirtilen usul ve

Yönetmeliğinin

esaslara Uyu]muŞ mudur?

2.1J. I'latformlar

a, Demek herhangi

';;lalford

ü)emttr (Der

Madde 25 !e Der. Yön. Madde 94 )
b) Uye olduğu plaıformOu a".ğİt",*ilİa"."l. l.iş,

,.

,.p

kişiler için yetkili organln kararl var mıdır? (Der. Yön.
Madde 94)

c)

oluşturulan platformun faaıiyete geçebi]rrıesi için
temsilciler tarafından mutabakat tutanağl düzenlenmiş
midir? (Der. Yön. Madde 94

ç)

Düzenlenen mutabak;a-utanağındr

pl.ulformun

oluşturulma amacl, çalışmalaİn yürüıüleceği yerleşim yeri,
yönetim grubu üyeleri i]e koordinatörün isimleri belinilmiŞ
midir? (Der. Yön, Madde 9,1

1|14

.,,,.._.. Demeği

.... lç Denetim Raporu

b)Oemeklerffi

Tüfk. Türkiye, Mil]i, Cumhuriyet. Atatürk, Mustafa Kema],
Ş€hil. Lali kelimeleri ile bunlann baş !e sonlarlna getirilen
el|erle olu$urı]lan kelimeler demek adlnda lUllanllmakıa
müdlr?

cı Den]el]er Kan,nu'n,n j iniİİaddİİİdİ
keimeler demel adında kullanılıyor ise gerekli izin alınmış
çı

Deme(. D.mekle.

yasak|anan ad, işaret

dJ Demet üerleşim

iİİİİu

)6-İnc,-İiJ İinde

ve sembolleri kırılanma

yasağına

1İrina.lİplan ağşi1,1l1,1er

gUnlu[ )asal §üre içeri§inde

mülli idare

bildiriımiş midir? (Der .Kan. Madde 23

Ueş

amlrliğine

eı De-ek organlu.ındi mğİanÇe lİİİeg[İI liİlerk ıı.l
!:İ..Pi"ı!k l9,al süresi içerlsinde mülkl ida;e amirl,gine
bi]dirilmiş midir? (Der, ran. vaaae z:
O.D..ek .g"n§üiü..lpo.. g"nçliGİpo. t^"li},.ıl".ind.
bulunu}or ise kulüp olarak aynca Genilil ve Spor Cenel

MüdürIii_ğİne_tescili bulunmakta mldıri
1cençlii ve Spor
Genel MİdürliiĞü Gençlik ve Spor KulüpIeri Yönetmeiiğj
Madde 27 ve 28

gı

Kamu 1,.ann- çah-şm-i nG'i[i 6ilunii
}onetrcl \e deneıçileri ile demek şubelerinjn başkanlan
]9?8
:rril, Ma] Bildiriminde bulunulması, ı<ışvet ve
yolsuzluklarla
Mücadele kanunu'nun 6 ve 7 nci maddeleri
ile Mal Bi]diriminde Bu]unulması Hakkında Yönetmcliğin
9 ve l l inci maddelerinde beliıilen sürelerde
maı
.
bildiriminde bırlunmuŞ mudur?
Demeg]n

@in
ğ]
adresi.
Jönetim kUrulu kararl ile ıemsilcj ola;k
göre\Iendirilen kişi \eya kişiler ıarafından
o \erln mülki
ıdıre.amirliğine }aıılı olafal bildirilmiş midirİ
1Der. Kan.
ıı,Demeı ıuzilgiinde bJniıen bo4lrnma

ı).o...ı._ffi
hıikümlere

u}

u,ı.,lJeri

uImuş mudur" (Der. Kan. Madde

iG@

4 )

ödenek, yolluk vb. ödemeler yapılmakta mıdır?
.11

von"ti.

r"ffi

her türlü ödenek. y_o|luk ve
vğ tazminatlar
razmlnallar ıç|n
için genel kuruI
kararr allnmls mIdır?
. Kan. Madde l])
( ı Demek
iFl;;
d.meğ; Fk
.pun,
.ıü7ügü
larallndan çlkafilan
!e
ben,,eri alı dülenl;ici
}öne|melik
işlemlerde yer alan dİğer hükümlere

DOemegin.aklam@

. Kanunu'nun 282 nci maddesine. 6415 sayılı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hatkında
ve 37l] sayıIl Terörle Mücadele Kanunu'akanun'a
avklrı
faaliletleri bulıınmalıa mıdırl
( eza

)öneıicilen. )uçıan ka)naLlanan

P_:l:k
oegerle(nln
aIlanmasl

\e

mal\ar]ığt

ıerörizmin finan.manı iL

mücadele kap§amlnda. geret li diklat \e
ö.,eni gösıermelıe

m i.l

ir"

9,,

14

suçtan kaynaklanan malvar|ığı değerlerinin aklanmasr ve
terörizmin finansmanı ite mücade]e kapsaınıııda. demeğin
üyeleri ve personeli ile demek adına işlem yapan kişilerin
farkındalıklarının artırılması içjn, eğitim ve bilgilendirme
çalışmaları yapılmakta mıdür?
m) Yukarıda belirtilenler dışında incelenen ve raporda yer
verilmesi gereken konular var mldlr?

IlI- YARDIM ToPLAMA FAALiYETLf RİNİN iNcf, LENMf, sİ

J.0l. G€nel Bilgiler

[]ıet

/ H:r

2660 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında yardım
lama üa]iyetinde bulunulmus mudur?

Yardlm Toplama izni
Evet
yardım
Yardım toplama faa]iyetine girişecek demek.
toplama faaliyeti bir i]in birden fazla i]çesini kapslyorsa o
ilin valisinden, bir iIçenin sınırları içinde ise o ilçenjn
3.02.

/

Hayür

/

tlaıır

Açıklamı

ka}makamlndan; yardım toplama faaliyeti birden faz]a i]i
kapsıyorsa. yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden:
Eşya piyangosu düzenlenmesi halind€. 4/ıll]988 tarihli ve
320 sayllı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü KuruIuş
ve Görevleri Hakklnda kanun Hükmünde karamamenin 4l
inci maddesi ile Milli Piyango idaresi Gene] Müdürlüğü
Karşılığl Nakit olmayan Piyangolar ve Çekiliş]er Hakklnda
Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince ayrıca Milli Piyango

Idaresi cenel Müdürlüğünden izin almış mıdlr? (2860
sayıh Yardlm Toplama Kanunu Madde 7. Yardlm Top]ama
Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Madde 5
3.0J. Süre

Yardım toplama faaliyeti izin Verilen süre

Eı cl
içinde

gerçekleşmiş midir? (Yardım TopIama Kanunu Madde l0,

Yardlm Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

J.{l{ Kınııı Ciirc,ı lilerinin Çal,şt,rılma§,
Yardım toplama faaliyetinde çalıştınlan kamu görevlileri
(Silahlı Kuwetler, adli ve idari yargıda görevli hakim ve
savcılar ile güvenlik kuvvetleri mensupları ve tzel kolluk
görevlileri hariç) için mülki idare amirinden izin alınmış
midlr? (Yardım I
Kanunu Madde l3

Kin]lik B€
Ayni veya nakdi yardım]ar, izin veren makam
3.05.

tarafindan
yardtm toplama faaliyetinde görev almast uygun görülen ve

kendilerine kimlik verilen kişiler taraftndan toplanmlş
mıdlr? (Yardım Top]ama Kanunu Madde 15, Yardlm
TopIama Esas Ve Usulle.i Hakkünda Yönetmeıik Madde 8

l0,14

F]l et /

Hıvür

,....,. . Demeğj

lç Denetim Raporu

2.1{. Deİneğin Taşlnmnz
a.)

-\lallİrl

Demeğin taşlnmaz mall var İİıdır?

tı,Oemegin@

llübaren otu/gün içinde Demekler Yöneımeliğinin
clinde
buIunan EK_ 26 laŞlnfiaz mal biIdirim form;
i]e müIki
iqaE 4!!q!!ğ!!aq!!!!l(4iş midir? (Der- Yön,
Madde 93,)
c) Demek için gerekli tuşrr*İ ,*lüu.r,r
uIınması veva
melcul laşlnma/ malların salılma.ı hurusı.ında
"ı,n genel kurul
etim kuruIuna yetki vermis midir?

çı Dem.gin ıaşnma, mallar,iemegin amacı ,]og.uüıl,.unda
(ullanılmakm mldlr?

d.lOe.nel.taş,@

organtn kararr var mldır?
nıŞ müdlr?
2.15.

Bu

kararlara uygtın işlem

YayünIır

a) Demeğin sür€li

veya §iiresiz yayınl var mıdır?

bısa"lmş@.

oaslmcınln Ve rarsa ya}tmclnln adIan, larsa
ıicari
sıreli }a) ünda } öne|im

Un\ anlar|, le. iş}eri adresieri. al rlca

yerl. §ahıblnln. \ar5a lemsi|ci.inin. \orumlu
müdürİn adlarü
yer verilmiş midir? (5l87 Basın Kanunu

i;"İ::Ti '*r)

c.ı Süreli ya) ınlarda .o.urnl,

Kanunu Madde 5)

çı

.iialİrırffi

,,,,ar* 1a"o-n

Sii_reli5alınlar@

b|]r"9uğu )er Cumhuri)eı Başsa\ct|ığtna
l:.":l':_|:|''"il,
be),anname \ erilmiş'n;ail b.5
"nnr,*,i.
bir alındl belgesi
al|nmlş"k'iİ;;İj;;
müdlr] {BasIn
:"_,]" lc,"],ryrl.rj,
2.16. Derneğin

Ticari Faaliyetleri ve

aıOemeginffi

scK

Durumu

K!rüm lar

.vergisi Kanunu hü(ümleri gereginc. kurumİar
}:lİi:,.l,|..If!ı9,i Iesi( etliriImiş iiai,: ısszo .ul,ı,
İ(urxm|ar Vergisi Kanunu Madde 1.2|

tıOe-etıe@

\e}a,dıEef ıesirlerinde {Yun. Kreş.
Pansi}on rb.) ücrelli
personeline, l.'p.i.,
ı ergi ler i gi
:]:_.,:l,_r_"_'
lll|.d,F,
ıurUmlara ja|lnlmlş
" \4adde 8-1eli
mldlri {55 ]0 sa}llI Kanun
]9] say,lı Kanun M;dde 94
l

"ı^v"r-u.d..@
mevzuat çercevesinde yürüttilmekte
midir?
2.17. Diğ€f

KonuIar

aı Demek
haklındi
^lllç^ ||4(lnoa
lm,§

mldır:

herhanğ
nernangü

bir adli
blr
adIi Ve\a idari

8;,

14

işlem

2.0!J.

l)crnck Lokali
t]ı('l /

a) Demeğin lokali var müdır? (Der. Yön_ Madd€

56)

b) Lokal olarak açılan yere mıİki idare amiıigirıce'L
Açma ve işletme İzin Belgesi" verilmiş midir? (Der. Yön.

c) Demek yönetim kurulu kararıyla lokal sorumlu müdürü
tayin edilerek mülki idare amirliğine bildirilmiş midir?
Der, Yön. Madde 6
ç) Lokal sorumlu müdürünün değişlirilmesi durumunda,
değişiklik onbeş gün içinde mülki idare amirliğine
bildiriliıiş midir? (Der. Yön, Madde 60

d) Lokalde alkollü içki kullanıhyor ise mülki

idare

amirliğince alko]lü içki kullanımına izin verilmiş midir?
, Yön. Madde 6l
e) Tütün. Tütün Mamu]l€ri ve Alkollü içki]er Piyasas,
Düzenleme Kurumundan a]kollü içki satış belgesi aıınmış
mıdır ve bu belgenin yıllık uzatma işlemi yapllmış mıdlr?
(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Pivasasınln
Dülenlenme.ine Dair Kanun le lütün Maın;lleri \e
Alkollü içkileİin satlşına ve Sunumuna ilişkin Usul ve
Esaslar Hakklnda Yönetmelik, Dernek]er Yönetmeliği

0 Demekler Yönetmeliğinin 6] üncü maddesi gereğince,
Dernek yönetim kurulu tarafindan ..Lokal Yönergesi''
hazrrlanmış mıdr?
g) Dernekler Yönetmeliğinin oo re ol rrci ,ı-raaeıerinae

belirtjlen yasaklara uyulmakta mıdır? (Kumar oynatılması;
izinsiz içki kullanılması, lokalin umuma açık yer durumuna
gelmesi; lokal yönergesine aykırı hareket edilmesi; Iokalde
uyuşturucu madde imal edilmesi, satılmasl, kullanılmasl

veya bulundurulması; 6l36 sayllı Kanuna aykırl silah
bulundurulması veya satılmasl; genel güvenliğe ve genel
ahlaka aykırı faa]i

ğ) Dernek lokalinde üyelere mal ve hizmet satışı yapılması
durumunda. lurumlaİ ler8isj müLellefi)e|l lesi. ettIriImiş
midir? l5520 5a) tlü Kurumlar Vergi.i \4adde l. 2)

h) Yönetim Kurulunca lokal kimlik kartlart i]e misafir
kartları düzenlenmiş midir? (Der.Yön, Madde 64)
2.09. Dcrneğin Diğer Tc§isleİi

fıct

a) Demeğin lokal dış,nda başka bir tesisi var mıdır?

b) Varsa. bu tesisle.in aç,ımasıni ii-lIin gerefİİ- izin
alınmış mıdır? Alınan izin belgelerinin bir sureti sivil
toplumla ilişkiler birimine veriimiş midir? (Der. Yön,

6|l1

H,

,....,, . Demeği

iç Denetim Raporu

Mr.ılıa.ebe Sisıemi l

}g;;;-aena

l.h|iğa;.a*|rnn,

di1,1ale alaral bılanço \e
Eelir ıablosu dü,,enİemiş ınidir"
Der, Kan. Madde l l ve Der. Yirn. Madde 4]

e'.Demeğin geıi..e giae, ı.a5ııafina ,i bu,ırra l6ı;n
bel8elere göre: dönem içündeki gelir re giderler,
rince(i
dönemden devir, banka. kasa, Ğrsa borç ve alacak
ve
benzeri ile i]gjli hesaplar arasında mutabakat var
mıdtr?
2.07. Alündl B€lgcleri

a) Dernek tarafindan ba rılİİ ;İİındİBel!İs--İ

usulüne uygun o]arak bastnlmlş mıdir? (Der.
Yön, Madde

b) Matbaadan tes]im alır,mİı.as.dalİnd, be@
§eİ ve slra numarasl ile başka herhangi bir yerinde hatası
bulunup bulunmadlğl sa\man ü]e Iarallndan Iontrol
edllerek tir lutanakla ıe.lim aİlnmlş mldla.' (D(r.
Yöül.
e

ı .llındı belgeleriİİİİlenİİal

n|aİİ

ir

|Jranak ile de\ jr ıe\lim
1apllmış mıdir? 1Der. Yön. Madde

cı Demek geıirle.l. allnd, beÇsi ,ği banlaıarirac,ü,ğl)la
.,.9::r
:|_]l1,İ
Pi 9el8jler ilgıli delierlere kaldedilmış
midir? (Der. Ytin. Maddei8
ve 3-4
d)
De,nek
ad;a
g-;
gellr
tah;l
lah5ll
e|me)e }e|kill olall kişller.
.t,İŞaEkiıi
"i
:_,,:l,.:."
lahrl
eniLIeri.paralan oru/ gün içinde dcrneğ,n,"y.on,nu
ve banl,a hesablna }aılrmış mıdır rela ıah.ilaıl
1s.b0o Tıl
Llraslnl geçenler {Bu ıular her
}ıl Vali)e Ba(anl|glnca
edilen }eniden degerleme oranına gore
lYll
l:i|1
anlİllarak
belirlenir. ı bu .tireyi bel|emel..jzin ıahriI
para)ı en geç iki iş glınti lçinae demeğin
banla
:|i(jeri
h§=!'!!!l3!!Itr!i]!.!4!Der,Yön, Vadde 4,1

Y:*]i.
eden

:.1
ıah§ıI

üi.l".i h",ia;-.i;r,
.k,.l,;il
l,işi \e)a kişiler.
ıüreri

ir."

g"üi.

de belinilmet
1eıki
iı. ,".pli.olı".ek. bu Lişiler

§trreti} le_ }önetim kuruıu
adlna dernel }önetim luruIU başkanı taratından
ırnarlanan

9.IF*i.. düzenlenmiş midir" Düzenlenen
I:||l,
beIgelerinde süre

şartına 1en rarla
mudur? (Der.Yön. Madde 46)

tirlllı1.1

}etki

uyuİmuş

el, Yelkj aelee,inin .tirerhin biım..İ reva-ad,.a reıli
Delge5l düzcnlenen (işi rela kişılerin gtireı
hden uynl.a.,,
son \eri|mesi gibi ııiııeiae. .e,iımlş oıan
:liTİ] Por:.h"

}elhü belgeIeri yönetim kuruluna bir hafia ıçeririnde ieslim
edilrniş midir? (Der. Yön. Madde 46

g),Al,nd,.ür"lg;l..i

lOn.ıirn kr.,rlr

İ*rn

iG

t

\lşülerce dü,,en]enmiş midir? {Der.Yön,
"ı|.j
vadde 45)

hı,elındı,beffiç

..ril"n

bellnülen şeİjlde doldurulmasl ZorUnlu
aüanıai tBaglşç,nın
TC. (imlil n,.u.,.,. İ;;;;ç, ıüzel kjşi i\e
1Ol
vergl.(lm1.1l numara.l. bağış ıutafl. paralı
ıah.il edenin adı
\oyaol \ e lmza"l) jçermelle mldir?
i Der, Kan. Vadde l I \ e
Der. Yön. Maddc 42. ,15

|-ı*
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......., Demeği

].06. utlkbu/

iç Denetim Raporu

\t l}ilefl.r

a) Yardım toplama faaliyetinde

kulla,ı,ı.ak tizere basırlıan

makbuzlar müteseIsjl ve sıra numarası taşlyacak şekilde ve
ciltler halinde tertip edilmiş midir? (Yardım Top]ama Esas
ve usulleri Hakkında yönetmelik Madde 9
b) Yardım toplama faaliyetinde kullanılan makbuzlar
demek alındt belgelerinden ayn o]arak bastırıImlş mıdır?
(Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkünda Yönetme]ik

c) Yardım toplaiİa faa]iyetinde kullanllan makbuzlarda
demeğin adı, varsa klsa adr, adresi. hangi amaçla },ardrm
toplandığı. izin veren makam, verilen iznin tarih ve savlsl
ile iznin başlangıç re biıiş ıarihine aiı bilgiler ıar mıjır?
(Yardım Toplama Esas ve Usul]eri Hakklnda Yönetmelik

ç) Eşya

piyangosır düzenıen€rek yardım toplanması
durrımunda bastrııan biletlerle. kültüreı gösteriler ve
sergiler, spor göst€rileri, gezi vc eğİenceter düzenlemek
suretiy]e yardım toplanması haIinde basİrtIan bilet ve
davetiye]erde (c) bendinde yazılı bilgilerin yanında ayrıca
rakam ve yazt ile olmak üzere bi|et ve davelive bedelleri
8ö5ıerilmiş midiri üYardlm Toplama f,as ie Usulleri
Hakkında Yönetme]ik Madde g
a) Yardlm toplama ıaaliyeıe.ınae ı<t ııu,ııan makbıız \€
bilğleri kaydetınet ülere noıerden le}a silil loplumla
ilişkiler biriminden onallı makbuz-bilet layıt deıleri
tutırlmuş muduı1 (Yardım Toplama Esas ve UsuIleri
Hakklnda yönetmelik Madde l l
blMakbuz re bileıler ta.dım ıÇGına faal4eılerinde gOre.
alan]ara sa}man ü)e ıaraflndan 7immetle le)llm ed-ilmiş
midir? (Yardm Toplama Esas ve Usulleri Hakkında
Yijncımel]L Nladdc ]l
3.08. Ytırdlın l'arnlnrlnln TesliDıi
Yardlm topIamakla görerüi kişiler her onbeş g;G bir \€ya
topladıkları yardlmın J.000,00 TL'yi aşması durumunda
onbeş günlük süre}i bet lemek.i/in topladlkIaüı parayl
§orulnlu 5a)man ü)e]e ıe\ljm elmi5ler midiri Ve\a bu
amaçla açllan banla he.ablna }atlrmlşlar mldır? tYardım
Toplama Esas ve Usulleri Hakklnda Yönetmelik Madde l])

Sorumlu kurullar, yaaım topüa;;-süre sininli
iIlbaren on gün içinde ıoplanan )ardlmln ke\in he\abInI
çıt,arlp bir örneğini i/in !eren maıama rermiş midir?
(Yardım Toplama Kanunu Madde 17, Yardım Toplama
Esas ve Usulleri Hakktnda Yönetmelik Madde l4)

J.l0. }Aalivetin Gidcrleri

t]l et /

lI] l4

t|ıı

ür

-{çlklanıa

Demeği

lç Denetim Raporü

Makbuzüa. belirli ye.lere
yerlere kutu
hulu koyınak
toymal

\e)a bi18lleri
da
eleklronil olarak işleme ı6bi tuimuş
:]l.rlik
.lsıemler ,üi,
kullanmak sureliüle. banlalarda he.ap açııraral.

)aIdlm pulu çlLararal }ardlm toplama şekillerinde giderler.
}ü/de onunu. eşla pilango.u düzenİelerel.
Pl|].,qli.il
l,ülıürel,gö§ıeriler leniple)erel.,erjıler açaral.- .pnr
gosüerllerı- 8e.,l \ e eglenceler dü,,enle}erek yardüm
toplama
şelrllerinde.i5e €iderler. bnit gelirin 1üzde lırklnı geçmış
m|dIr','(Yafd!m l opIama Kanunu Vadde 2Zl)
.].l l,

Yardlm

Yardımtoplama@
.Phi".. faaliyeti için
I19T
do&ulıusunda
m,aİrl
Kanunu Madde

_kullanılmİş

l4l

öngörtilen amaç
tİa'.Oım roplamu

Y_ularıaaUe@

\erllmesi 8ereken konular !ar mldır:

l\- ]!IALi İJiLGİ*
işIetme hesabı esasına göre defter tutan
Demeğin

- ..,/.../.,. tarihı€ri

arasındaki hesap özetij

Giderl€r
Borç

iYı]dan

nceki ylldan

Dİvreden

Ceiir

(;elirleİ
Devreden

a) Kasa
b) Banka

c) Alacaklar

Genel Giderler

personel Giderleri
Amaç ve Hizmet Giderleri

Finansalcelirler
iktisadi işletme Gelirleri
Bağtş ve Yardımlar
Devlet katktları
Diğer Gelirler
Borçlar

Diğer Giderler
Kasa
Banka
Menkul Küymetler
Alacaklar
Geneı Toplam
*

:

Üye Ödentileri

Genel Toplam

Bilanço esaına göre defter fufulmasl
halinde bilanço ile gelir tablosu rapora eklenecekir.

\,_

()\Cr]Ki DI.]\fTı\ı

Onceli deneıimde 1ap,lan ıenIiı ,e
ğİrrıle. ile
o|u||an konular )erine getirilmiŞ midiri

ü\\l)e

Getirilmemişse nedenleri n;lef dir?

11|

14

....,..-. Demeği

...... iç Deneıim Raporu

Vl- ELESTiRİLEN VE TAvsiYE EDİLIN HUSUSLAR
VIl- soNıJa

Adı Soyadı

Adl Soyadl

Unvanl

imza

AÇIKLAMALAR:

Adl soyadl

Unvanı
imzu

UnVanl

imza

Demeğin dene'im| \apan lurul ıarafından *Demel
u!ı!t!' i\
İç UÇ||ğ
Deneıım Raporu..nun

dü/enlenmesinde diklaı ediLceı< husu,lar aşag,d.

l- Demek

b;lin;İ.j;;;;-"

iç denetim raporu iki nüsha olarak dıjzenlenerek.
)önelim luruluna re Ioplandlğlnda genel
Konusu suç ıeş(il ediıen
iıgiıi mercııere
};il!",,i::"'"
2- Rapo.un

h".;;.,;i.;;;i;;jı;;.;;;iil:.";;l

ll

ve III üncü bölümlerindeki soruIarın cevaplandırıImasında;

a) Yapllan inceleme 5onucunda ilsili \iilllna...E!el'';a
da ''Ha5ır..ya./llaral ce\aplandırıllr. lhıi}aç
duyulmas, halinde gereken bilgiler:.nçlklama..
'
süıununa

va;ılır

öRNEK-ı
2.02. Gen€l

Kuru| T

aıDem.l.olagarı-gene-l-Trı--İGplİııİlİim
RurulUnırn çağrlsl üzerine \e lülüğünde
belinilen

zamanda yapmtş mldır?

o]ağan genel kı,.ul oJ, x]ı200:

tarihinde yapılmlştır.

(iR\IiK-2
2.17.
Konular
aı Oemel lıal.kınaa hert

yapllmlş mld!r','

anflE-a

lİğ ioarİffi

Demek başkanı ıaı<ı.,naa

sayllı Kanunun 32ld

szı

maddesi

uyarınca 20l9 işletme defterinin
usule uygı]n tutulmamasl

nedeniyle. mülki

idare

amirliğince idari para cezast
\cri]ınistir.

]3 /

1,1

......,.. D€megi

iç Denetim Raporu

öRNEK-J

,ı,.ı"r.ffiı
2.0I Deınek Ü

la /l |

5a]

Ev€ı /

ılı TürL l\4edeni Kanunıı MadİJ

Ha,ıır

o+)

b)

JUllc|llll xurulunca en.^k olu/ gü|l
lçlnde karara bağlanmlş mıdır.
ı t.V.K, üadde o4ı

H

;,dı;İÖ:M:.] #d;:nıolne

Yazl

Ha]

lı olarak biIdiriımiş

lr

Hayır

Üyelilr başrunlan çlen evıak
dosyasInda bulunmamaktadlr
Aynca evmk ka}!t defterinde
konuya ilişkin herhangi bir
layıt yapılmamıştr.
U}ellk başl Urularlna ili§kjn
}önetim kıırulu laran
buIunmamaktadlr

Uyellk baş\,uru sonuçlarl,
]a7lh

olaral başvuru
biIdirllmemişıir.

sahiolerine

b) ilgili sonjda belirtjlen
ilgilendiren bir durum
cevaplandlrıltr. Aynı konu l::fl,.o:T.e,
}ol l5e. ilk soru "Hayır'' yazllarak
ıle ülgülldiğersoruIara (-.1 işreıı
konulur

önııırK:

2.0ll. Dcrnek Lolrali

bıaokafu;.ü
qlae!§ğ4 l"k"li

rerilmiş mi
^*14P4+aE]9!g!4LBelge,i"
o"-.ı. rgn",illu"ıu
iuitoİ-,,
"ı
Iiİ".? . "].,_" edilere( mülkj idare amlrligine

ffiı"

oIl0lrllmüs mi?

J, Raporun ..Vl- EleŞtirilen !e^Tar5i}e
Fdilen.Hu5u5lar.. bölümünde: yapllan
demek tüzüğüne \,e\a ilaili
deneıleme sonucunda
me\/uala a)klrl olduğu te5pil
edilen }a ja eleşıiri t.;;;;i};;;-d"dJ
bulunan hususlar belirtiliı
4- Raporun "V||- sonuç.'bölümündel
elesl

hu.usların ıespiı ediIme'sj

5}

ta\,5l)e]ere )er \eriıir. Ayrıca.
lonusu suç ıeşl.il eden

h;.d;.'r""J;?'l:l:'
,onuç bölümünde

.Demekjerde şeffafllk ve hesap vert

uruıulme§|nde demek|"..

}

apllma5l gereken işlemler de
belinilir.

saqqm_as' ve

;; ,;'j];

lÇ deneıim raporuna i.ı."il""
hu.usları içeren değişiLİ.İİu"J""n),.İ#lİnn

l4 ]

iç

denelimlerinin daha eı(in
ömeii" harırlan.ışııİ,
el'lenmesi rela ıöz konusu rapoıİn
u5gıın görtılen

ıur.iy. .dil."r'li]l:ı]q:l
u/ere "ljemel

I,1

lÇ Deneıim Raporu

