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1.1- Genel Bilgiler - Şube Konumu: 

 1. Dernek Adresi: Bahçelievler 5.Cad.Metin Oktay Parkı İçi Çankaya/ANKARA 

 2. Dernek Telefonu:  

 
3. Dernek Organlarında Görev 

Alanların Listesi: 
 Ek listededir.  

 4. Kat, büyüklük ve oda sayısı: Kat:      1     Büyüklük (m2):   50’den az (X ) 50-100 (   )   100-150 ( x ) 150 + (   )    Oda Sayısı: 1 

 5. Mülkiyeti: 
Derneğin Mülkü ( )                  Kira ( X  )                Kullanım Hakkı Bağışı (   )   Diğer:.. 

 

 
6. Dernek mekânından başka, derneğin 

kullanımında olan diğer mekânlar: 

Mekan  Adı/ Adresi:               Kullanım Amacı 

 

Mülkiyeti: 

 

Kullanım Amacı: 

 

 
7. Resmi dernek adresinin açık olduğu 

gün ve saatler: 

Kış dönemi:   11.00-15.00 

Her gün tam gün                      (  ) 

Her gün belirli saatlerde          (X) 

Bazı günler belirli saatlerde    (  ) 

Yaz dönemi:   11.00-15.00 

Her gün tam gün                      (  ) 

Her gün belirli saatlerde          (X) 

Bazı günler belirli saatlerde    (  ) 

B 8. Çalışma saatleri kapıda, web sitesinde, vb. duyuruluyor mu?  Evet (X)   Hayır  (   )       Diğer: 

A 

9. Derneğin ve varsa diğer çalışma mekânlarının anahtarı kimde/ 

kimlerde bulunuyor? Görevi nedir? (Anahtarların kimde olacağına 

dair yönetim kurulu kararı hem güvenlik hem de SGK açısından 

önemli) 

 

A 
10. Varsa, derneğin kasa anahtarı kimde/ kimlerde bulunuyor? Görevi 

nedir? 

 

B 11. Derneğin fotoğrafları: Rapora  dışarıdan görünümü, girişi ve, iç mekanları ile ilgili fotolar ekleyiniz.  



 

Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İç Denetim Soruları 
İç Denetim Tarihi:  

Denetçi /ler:  

 

Rev. No:14 
Rev. Tarihi: 01.09.2018                2 
 
 

 

1.2- Genel Bilgiler - Teknolojik Olanaklar ve Teknoloji Kullanımı: 

 
1. Dernekte aşağıdaki ofis ekipmanlarından, güncel ve kullanılabilir durumda 

kaç tane bulunuyor? 

EKİPMAN ADI    ADET EKİPMAN ADI    ADET 

Bilgisayar            Ses sistemi  

Yazıcı    Telefon Santralı  

Tarayıcı  Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)  

Faks  Güvenlik kamerası   

Fotokopi Mak.  Alarm  

Projeksiyon    
 

 Şartlar: E H Açıklama: 

B 1. Dernekte, sürekli internet bağlantısı var mı?       

B 2. Derneğin e-posta hesabı günde en az bir kez kontrol ediliyor mu?      

B 3. E-posta hesabının şifreleri kayıt altında mı? Biliniyor mu?    

B 4. E-postalar şube bilgisayarına indiriliyor mu?    

B 
5. Dernek mesai saatleri içinde kapalı olduğunda, derneğe telefonla 

ulaşılabilirlik sağlanıyor mu?   
   

B 6. Derneğin Web sayfası güncel mi?     

B 7. Derneğin Facebook sayfası var mı?    
 

 

B 
8. Dernek üyelerinin katıldığı statüsü "kapalı" olarak ayarlanmış 

facebook grubu var mı? Yöneticisi kimdir? 
   

B 9. Derneğin e-posta grubu var mı? Yöneticisi kimdir?    
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A 

10. Derneğin sanal ortamda başka iletişim kanalları var mı? Var ise 

açıklayınız. (Dernek tarafından kurulan WhatsApp grupları Dernek 

ismini ve logosunu taşımamalı) 

   

B 
11. Dernek bilgisayarında tutulan önemli bilgiler var mı? Varsa neler? 

(üyelik bilgileri, yönergeler vb.), Varsa bu bilgiler yedekleniyor mu? 
   

 

1.3- Genel Bilgiler - Dernek Çalışmaları: 

 Şartlar: E H Açıklama: 

A 
1. Dernekte profesyonel çalışan var mı? (varsa çalışma saatleri ve 

sorumluluklarını belirtin)  
   

A 
2. Profesyonel çalışanın SGK kaydı yapılmış mı?  Sözleşmesi var mı? 

 
   

A 
3. Profesyonel çalışanın iş güvenliği açısından Ortak Sağlık Güvenlik 

Birimine (OSGB)’ye başvurusu var mı? 
   

A 4. Derneğe temizlikçi geliyorsa SGK kaydı yapılıyor mu?    

B 5. Dernekte hangi komisyonlar var?     

B 
6. Dernekte hazırlanmış Yönerge var mı? Yönergeler dernekce 

incelenmiş ve uygulamalara yansıtılmış mı?  
   

A 
7. Dernek Yazmanı etkinlik raporlarını zamanında dolduruyor ve çalışma 

raporuna yansıtıyor mu? 
   

B 
8. Dernekte aktif üyelerin / yönetim kurulunun bilgisayar bilgi düzeyi 

çalışmaları yürütmek için yeterli mi? Gerekli eğitim veriliyor mu? 
   

A 
9. Yönetim kurulu ya da komisyonlarda görev değişikliklerinde devir 

teslim ne şekilde yapılmış? 
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B 
10. Derneğin aktif olarak yürüttüğü projeler var mı? Var ise açıklama 

bölümünde belirtiniz.   
   

B 
11. Dernekte, Misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik planı belirlenmiş mi? Bu 

doğrultuda yapılan çalışmalar nelerdir? 
   

A 
12. Dernek benzeri derneklerle ve paydaşlarla iletişim kurmuş mu? Hangi 

dernekler-vakıflar, hangi konularda? 
   

A 

13. Dernek semtimizde olan dernekler, STK’lar, Okullar, Esnaflar, 

Muhtarlar, belediyeler ve muhtarlar ile sürekli iletişim halinde mi? 

Birlikte neler yapılıyor? 

   

 

1.4- Genel Bilgiler - Sayılar: 

 1. Kayıtlı üye sayısı  

Önceki yıla göre değişim var mı? 

 

Bir önceki denetime göre farklılık var mı? 

 

 2. Aktif Gönüllü sayısı  

Gönüllüler için gönüllü formu dolduruluyor mu?   

(Dernek ile üyelik, çalışan olma gibi organik bağı 

olmayanlar bu formu mutlaka doldurmalı)   

 

 
3. Komisyonların üye-

gönüllü sayısı 
 

Önceki yıla göre değişim var mı? 

 

Burs Birimi'nden alınan  sayıya göre farklılık var mı? 
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1.5- Komisyonlar – Örgütlenme Komisyonu: (Komisyon Başkanı :…………………………………) 

 Şartlar: E H Açıklama: 

 1. Bu Komisyon kurulmuş mu? Yönergesi hazırlanmış mı?    

 
2. Varsa bu birim üyeleri yönerge doğrultusunda belirleniyor mu? 

Komisyon iç iletişimini nasıl sağlıyor? 
   

 
3. Aktif görev alan üye sayısı nedir? Çalışmalarını hangi 

peryotlarla nasıl yapıyor? 
   

 4. Bu Komisyon için ayırdığınız yıllık bir bütçe var mı?     

 5. Bu Komisyonunun Projeleri ve etkinlikleri nelerdir?    

 

Basın, Yayın, Kültür ve Sanat Komisyonu: (Komisyon Başkanı :…………………………………) 

 Şartlar: E H Açıklama: 

 6. Bu Komisyon kurulmuş mu? Yönergesi hazırlanmış mı?    

 
7. Varsa bu birim üyeleri yönerge doğrultusunda belirleniyor mu? 

Komisyon iç iletişimini nasıl sağlıyor? 
   

 
8. Aktif görev alan üye sayısı nedir? Çalışmalarını hangi 

peryotlarla nasıl yapıyor? 
   

 9. Bu Komisyon için ayırdığınız yıllık bir bütçe var mı?     

 10. Bu Komisyonunun Projeleri ve etkinlikleri nelerdir?    
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Yaş Almışlar Komisyonu: (Komisyon Başkanı :…………………………………) 

 Şartlar: E H Açıklama: 

 11. Bu Komisyon kurulmuş mu? Yönergesi hazırlanmış mı?    

 
12. Varsa bu birim üyeleri yönerge doğrultusunda belirleniyor mu? 

Komisyon iç iletişimini nasıl sağlıyor? 
   

 
13. Aktif görev alan üye sayısı nedir? Çalışmalarını hangi 

peryotlarla nasıl yapıyor? 
   

 14. Bu Komisyon için ayırdığınız yıllık bir bütçe var mı?     

 15. Bu Komisyonunun Projeleri ve etkinlikleri nelerdir?    

 

Semt Sorunları  Komisyonu: (Komisyon Başkanı :…………………………………) 

 Şartlar: E H Açıklama: 

 16. Bu Komisyon kurulmuş mu? Yönergesi hazırlanmış mı?    

 
17. Varsa bu birim üyeleri yönerge doğrultusunda belirleniyor mu? 

Komisyon iç iletişimini nasıl sağlıyor? 
   

 
18. Aktif görev alan üye sayısı nedir? Çalışmalarını hangi 

peryotlarla nasıl yapıyor? 
   

 19. Bu Komisyon için ayırdığınız yıllık bir bütçe var mı?     

 20. Bu Komisyonunun Projeleri ve etkinlikleri nelerdir?    
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Kadın  Komisyonu: (Komisyon Başkanı :…………………………………) 

 Şartlar: E H Açıklama: 

 21. Bu Komisyon kurulmuş mu? Yönergesi hazırlanmış mı?    

 
22. Varsa bu birim üyeleri yönerge doğrultusunda belirleniyor mu? 

Komisyon iç iletişimini nasıl sağlıyor? 
   

 
23. Aktif görev alan üye sayısı nedir? Çalışmalarını hangi 

peryotlarla nasıl yapıyor? 
   

 24. Bu Komisyon için ayırdığınız yıllık bir bütçe var mı?     

 25. Bu Komisyonunun Projeleri ve etkinlikleri nelerdir?    

 

Gençlik  Komisyonu: (Komisyon Başkanı :…………………………………) 

 Şartlar: E H Açıklama: 

 26. Bu Komisyon kurulmuş mu? Yönergesi hazırlanmış mı?    

 
27. Varsa bu birim üyeleri yönerge doğrultusunda belirleniyor mu? 

Komisyon iç iletişimini nasıl sağlıyor? 
   

 
28. Aktif görev alan üye sayısı nedir? Çalışmalarını hangi 

peryotlarla nasıl yapıyor? 
   

 29. Bu Komisyon için ayırdığınız yıllık bir bütçe var mı?     

 30. Bu Komisyonunun Projeleri ve etkinlikleri nelerdir?    

 



 

Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İç Denetim Soruları 
İç Denetim Tarihi:  

Denetçi /ler:  

 

Rev. No:14 
Rev. Tarihi: 01.09.2018                8 
 
 

Bilim, Araştırma ve Eğitim  Komisyonu: (Komisyon Başkanı :…………………………………) 

 Şartlar: E H Açıklama: 

 31. Bu Komisyon kurulmuş mu? Yönergesi hazırlanmış mı?    

 
32. Varsa bu birim üyeleri yönerge doğrultusunda belirleniyor mu? 

Komisyon iç iletişimini nasıl sağlıyor? 
   

 
33. Aktif görev alan üye sayısı nedir? Çalışmalarını hangi 

peryotlarla nasıl yapıyor? 
   

 34. Bu Komisyon için ayırdığınız yıllık bir bütçe var mı?     

 35. Bu Komisyonunun Projeleri ve etkinlikleri nelerdir?    

 

Çevre  Komisyonu: (Komisyon Başkanı :…………………………………) 

 Şartlar: E H Açıklama: 

 36. Bu Komisyon kurulmuş mu? Yönergesi hazırlanmış mı?    

 
37. Varsa bu birim üyeleri yönerge doğrultusunda belirleniyor mu? 

Komisyon iç iletişimini nasıl sağlıyor? 
   

 
38. Aktif görev alan üye sayısı nedir? Çalışmalarını hangi 

peryotlarla nasıl yapıyor? 
   

 39. Bu Komisyon için ayırdığınız yıllık bir bütçe var mı?     

 40. Bu Komisyonunun Projeleri ve etkinlikleri nelerdir?    
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Sokak Hayvanları ve Hayvan Hakları  Komisyonu: (Komisyon Başkanı :…………………………………) 

 Şartlar: E H Açıklama: 

 41. Bu Komisyon kurulmuş mu? Yönergesi hazırlanmış mı?    

 
42. Varsa bu birim üyeleri yönerge doğrultusunda belirleniyor mu? 

Komisyon iç iletişimini nasıl sağlıyor? 
   

 
43. Aktif görev alan üye sayısı nedir? Çalışmalarını hangi 

peryotlarla nasıl yapıyor? 
   

 44. Bu Komisyon için ayırdığınız yıllık bir bütçe var mı?     

 45. Bu Komisyonunun Projeleri ve etkinlikleri nelerdir?    

 

1.6- Genel Bilgiler - Kurumsal Kimlik: 

 Şartlar: E H Açıklama: 

B 1. Derneğin, bina dışında tabelası var mı?      

B 
2. Vizyon (uzgörü), misyon (özgörev), değerlerimiz ve 

ilkelerimiz, herkes tarafından görünecek şekilde asılmış mı? 
   

B 
3. Yanda belirtilen tanıtım malzemeleri dernekte bulunuyor 

mu?  

Malzeme Adı  Malzeme Adı  
Evet Hayır Evet Hayır 

Kartvizit           Tanıtım filmi   

Antetli kağıt/zarf   Promosyon malzemesi   

Afiş   Süreli yayın (bülten / e-bülten / dergi)   

Bayrak / flama   Ajanda / takvim   

Broşür   Diğer yayınlar (kitap, yıllık, vb.)   

Diğer:  
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2.1- Yazmanlık - Üyelik İşlemleri: 

 Şartlar: Referans E H Açıklama: 

A 

1. Üyelik başvuruları standart üye başvuru formu ile ve tüm 

bilgiler eksiksiz olarak (TC kimlik no, fotoğraf, tarih) alınmış 

mı? Üye başvuru formunda eksik bilgiler var mı?  

 

   

B 

2. Üyelik formları Yönetim Kurulunda değerlendirilmiş, üyelik 

kabulu sonrasında karar Üyelik Kabul Mektubu ile üyeye 

bildirilmiş mi? 

 

   

A 

3. Yönetim Kurulu kararı alındıktan  sonra 60 gün içinde ilk 

üyelik ödentileri alınıyor mu? (ilk üyelik aidatı ödentisi 

yapıldıktan sonra üyelik kesinleşir) 

 

   

A 
4. İki yıl üyelik ödentisini yapmadığı halde üyeliği devam eden 

üye var mı? 

 
   

A 

5. Üyeliği iptal edilen üyelerden üyelik ödentileri alınmış mı? 

(Üye çıkarılsa da borcu "tahsil edilemeyen alacaklar" 

kapsamındadır.) 

 

   

B 
6. Mevcut üye listeleri, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde 

muhafaza ediliyor mu? 

 
   

Not: Bu bölüm, üyelik defteri ve ilgili kayıtlar, şubedeki yetkililerle birlikte incelenerek doldurulacak.  
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2.2- Yazmanlık - Genel Kurul ve Yönetim Kurulu: 

 Şartlar: Referans E H Açıklama: 

A 
1. Olağan genel kurul toplantısı, iki yılda bir (Mayıs 

ayı sonuna kadar) tamamlamış mı? 

Dernek Tüzüğü 

Mad. 12 
   

A 
2. Genel kurul çağrı kararında gündem belirtilmiş 

mi? 

 
   

A 
3. Hazirun listesi, Dernek Yönetim Kurulu tarafından 

imzalanarak onaylanmış mı?  

 
   

A 
4. Tüm üyeler (ödemesini yapmayan üyeler de dahil) 

hazirun listesinde yer almış mı?  İmzaları tam mı? 

 
   

A 
5. Dernek genel kurulu tüzükteki kurallar 

doğrultusunda tamamlanmış mı? (kişi sayısı, vb.) 

 
   

A 

6. Genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, 

“Genel Kurul Sonuç Bildirimi"  doldurulmuş mu? 

(DERBIS üzerinden) 

 

   

A 
7. Yönetim kurulu en az ayda bir kez, salt 

çoğunlukla toplanıyor mu? 

 
   

A 

8. Üst üste üç kez ya da bir yıl içinde toplam altı 

kez, özürsüz olarak toplantıya katılmamış yönetim 

kurulu üyesi var mı? 

 

   

A 
9. Dernekte üyeliği altı ayı doldurmadığı halde, 

dernek organlarına seçilmiş üye var mı?   

 
   

A 
10. Dernekte olağanüstü genel kurul yapılmış mı? 

Yapılmışsa hangi nedenle? 

 
   

A 

11. Olağanüstü genel kurula, üyelerin beşte birinin ve 

/ veya yönetim kurulunun üçte ikisinin imzaları 

ile gidilmiş mi? 
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2.3- Yazmanlık - Defterler ve Kayıtlar: 

 Şartlar: Referans E H Açıklama: 

A 

1. Kanuni defterlerin (Yevmiye, Büyük Defter, Karar, Gelen-Giden 

Evrak, ve Üye Kayıt Defterleri) onayları, denekler müdürlüğü 

veya noterden usulüne uygun olarak yaptırılmış mı?  

Dernekler Yönetmeliği 

mad. 32    

A 
2. Tutulması zorunlu olan defter, belge ve bunlarla ilgili dosyalar 

düzenli olarak tutulmuş ve muhafaza edilmiş mi? 

Dernekler Yönetmeliği 

mad. 33 
   

A 

3. Bir önceki yıla ait Dernek Beyannamesi (Dernekler Yönetmeliği 

EK-21) Nisan sonuna kadar da mülki idare amirliğine iletilmiş 

mi? 

Dernekler Yönetmeliği 

mad. 83    

A 
4. Üç aylık iç denetim raporları (dernekler masasının soru listesi) 

dernek denetleme kurulu tarafından hazırlanmış mı? 

 
   

A 

5. Karar defteri: 

a. Defter numaralandırılmaları usulüne göre mi? 

b. Üst kısımda bulunan “kararın konusu” ve “toplantıya 

katılanlar” kısımları doldurulmuş mu? 

c. Karar yeter sayısına uyularak alınan kararlar 

toplantıya katılan üyelerce imzalanmış mı? 

d. Karar defterine yönetim kurulu kararları tarih ve 

numara sırasına göre yazılmış mı?  

e. İmzalar, hiç boşluk bırakmadan hemen alınan 

kararların altına atılmış mı?  

f. Kararı alındığı halde uygulanmayan kararlar, defterde 

ikinci bir kararla belirtilmiş mi? 

g. Alınan kararlar yeteri kadar açık ve anlaşılır yazılmış 

mı? 

h. Kermes, tanıtım standı açma vb. etkinlik için Yönetim 

Kurulu kararı alınmış mı? 

Dernekler Yönetmeliği 

mad. 32/1 ve 33 
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A 
6. Üye kayıt defterine üyelerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve 

çıkış tarihleri eksiksiz işlenmiş mi? 

Dernekler Yönetmeliği 

mad. 32/2 
   

A 
7. Evrak kayıt defterine gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra 

numarası ile kaydedilmiş mi?  

 
   

A 

8. Gelen evrak asılları, giden evrak suretleri, e-posta yoluyla gelen 

veya giden evrakın çıktıları kapak yazıları ile birlikte alınarak 

dosyada saklanmış mı? 

Dernekler Yönetmeliği 

mad. 32/3    

A 

9. Karar defteri, gelen-giden evrak kayıt defteri ve üye kayıt 

defterinde, silme, karalama, herhangi bir kapatıcıyla kapatma, 

herhangi bir liste veya yazı yapıştırma yapılmış mı?  

Dernekler Yönetmeliği 

mad. 33    

A 

10. Defter ve belgelerin okunamayacak hale gelmesi veya 

kaybolması halinde, öğrenildikten sonra en geç 15 gün içinde 

bulunulan yerin yetkili mahkemesine (Asliye veya Sulh Hukuk) 

bir tutanakla başvurulup zayi evrakı alınmış mı? 

5253 sayılı Dernekler 

Yasası mad. 32, bent 

(k)    

A 
11. İl dernekler müdürlüğüne bildirilmemiş değişiklik (adres, tel., 

yönetim  kurulu ve diğer şube organları, vb.) var mı? 

5253 sayılı Dernekler 

Kanunu  mad. 29 
   

B 12. DERBİS’te yapılan işlemlerden çıktı alınıp saklanması önerilir.     

2.4- Yazmanlık - Platformlar ve Ortak Projeler: 

 Şartlar: Referans E H Açıklama: 

A 

Aşağıdaki durumlar için Dernek Yönetim Kurulu kararı var mı?  

(Dernek: Bulunduğu bölgede bir platforma üye ise, Ortak bir bildirinin ya 

da metnin altını imzalamış ise, Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte 

yürüttüğü bir proje var ise  (AB projeleri dahil), Diğer sivil toplum 

örgütleri ile ortak çalışma/ etkinlik yapıyor ise, Basına bildiri, röportaj ve 

demeç vermiş/verecek ise, ) 
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3.1- Saymanlık - Gelirler: 

 Şartlar: Referans E H Açıklama: 

A 
1. Yıllık üyelik ödentilerinin tahsilat durumu güncel olarak 

izleniyor mu? 

Tüzük md.40-1.1. 
   

A 

2. Şartlı bağış var mı? Var ise açıklama bölümünde belirtiniz.  

a. Şart, alındı belgelerinde bağış ifadesinin yanında 

parantez içinde belirtilmiş mi? 

b. Şartlı bağışlar, ilgili projelerde kullanılmış mı? 

c. Şartı bağışların en fazla %10u genel gider olarak 

kullanılmış mı?  

Yardım toplama 

kanunu,Mad.24 

 

İlgili hesapta 

takip edilmesi 

için gerekli 

   

A 

3. Dernek gelirleri, bağış alındı belgesi veya bankalar 

aracılığıyla toplanmış mı?  Bu belgeler, ilgili defterlere 

kaydedilmiş mi? 

5253 sayılı,  

dernekler yasası 

mad.11 
   

A 

4. Bağış alındı belgeleri, yönetim kurulu üyelerinden biri ya 

da yönetim kurulu kararı ile yetki verilen kişilerce 

düzenlenmiş mi? 

Dernekler 

Yönetmeliği 

mad.46 
   

A 

5. Banka hesaplarına yatan paralar, düzenli olarak takip 

edilerek süresi içinde muhasebeleştiriliyor mu? (45 gün 

içinde) 

Dernekler 

Yön.6.bölüm 

Mad.34 

   

A 

6. Banka hesabına yatırılan bağışlar için ayrıca alındı belgesi 

düzenlenmiş ise, alındı belgesine, banka ödeme kaydı 

işlenmiş ya da dekont iliştirilmiş mi?   

Der.Yönt. 

6.bölüm 

Mad.38 

   

A 

7. Gelirlerin en az %50'si aynı yıl içinde esas faaliyet için 

kullanılmış mı? ? (Gelecek yıllara ait olan bağış ve gelirler ’ 

gelecek yıl gelirleri ’ olarak gösterilecektir) 
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3.2- Saymanlık - Giderler: 

 Şartlar: Referans E H Açıklama: 

A 

1. Dernek harcamaları için yönetim kurulu kararı alınmış mı? 

(Öngörülen rutin ödemeler (su,yakıt,elektrik vb…) için 

yıllık olarak toplu karar alınabilir)  

Harcama için karar alındıktan sonra harcamadan 

vazgeçilmişse, bu konu ile ilgili daha önce alınmış olan 

karar iptal edilmiş mi? 

 

   

A 

2. Harcamalar belgeli mi? (Dernekler Yönetmeliğinde 

öngörülen fatura, perakende satış fişi, serbest meslek 

makbuzu, gider pusulası veya gider makbuzu olmalı) 

Der.Yön. 

6.bölüm 

Mad.38 

   

A 

3. Gider olarak kaydedilen belgelerde Sayman tarafından 

görüldü parafı var mı?  

(Yönetim kurulu kararının tarih ve numarasının da yazılması 

denetimlerde kolaylık olması açısından önerilir)  

 

   

B 
4. Havale, para çekme, burs ödemeleri ve diğer banka 

işlemleri, çift imzalı talimat verilerek yapılmış mı? 

 
   

B 

5. Dernek banka online sistemlerini kullanıyor ise şifreyi 

kullanan kişi için, tarih ve YK karar no içeren çift imzalı 

talimat hazırlanmış ve sonrasında yapılan işlemin 

dekontunun çıktısı alınarak talimat arkasına eklenmiş mi?  

Dern.Yönt. 

6.bölüm 

Kayıt zamanı 

Mad.34 

   

A 
6.  Gider pusuları kullanıldı ise, stopajı doğru hesaplanıp 

kesilmiş ve yatırılmış mı?  

Der.Yönt. 

6.bölüm, Mad.38 
   

A 
7. Sahibine teslim edilmeyip derneğin dosyasında tutulan gider 

pusulası var mı? 

 
  

 

 

A 
8. İptal edilen makbuzların iki nüshası üst üste zımbalanmış 

mı?   
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3.3- Saymanlık - Alındı Belgeleri: 

 Şartlar: Referans E H Açıklama: 

A 
1. Dernek tarafından bastırılan alındı belgesi ciltleri usulüne 

uygun  mu? 

Der.Yön.7.bölüm 

Mad.42 
   

B 
2. Dernek tarafından bastırılan alındı belgeleri, alındı belgesi 

kayıt defterine işlenmiş mi? 

Mad.44 
   

A 

3. Alındı belgeleri, izinli matbaadan, cilt seri ve sıra numarası 

ile ve başka herhangi bir yerinde hatası bulunup bulunmadığı 

sayman üye tarafından kontrol edilerek, tutanakla teslim 

alınmış mı? 

Madde.43 

   

A 
4. Alındı Belgesi ciltleri Sayman tarafından, ilgili kişilere imza 

karşılığı teslim edilmiş mi? 
 

   

A 
5. Sayman değiştiğinde, alındı belgeleri eski ve yeni saymanlar 

arasında bir tutanak ile teslim edilmiş mi? 
 

   

A 
6. Alındı belgeleri, usulüne uygun şekilde ve mutlaka bağışçının 

TC kimlik numarası yazılarak düzenlenmiş mi?  
 

   

A 

7. Alındı belgelerinin üzerinde düzeltmeler usulüne uygun 

şekilde yapılmış mı? (tek çizgi ile çizilip altının paraflanması 

gerekiyor) 

 

   

A 8. Alındı belgeleri dernek dışına çıkarılmış mı?     

A 
9. Kaybolan / tahrip olan alındı belgeleri için tutanak tutulmuş 

ve karar defterine işlenmiş mi? 
Mad.45 
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3.4- Saymanlık - Kayıtlar: 

 Şartlar: Referans E H Açıklama: 

A 

1. Dernek tarafından kullanılan tüm belgeler; kanunlarda 

belirtilen süreler saklı kalmak üzere, düzenli olarak on yıl 

süreyle saklanmış mı? (Kanunen beş yıl ama Dernek olarak 

10 yıl saklıyoruz)  

Der.Yönt. 

6.bölüm, Mad.39 
  

 
 
 
 
 

A 

2. Yıl sonlarında (31 Aralık) bilanço ve gelir tablosu 

düzenlenmiş mi? (Bilanço esasına göre defter tutulduğu için 

gerekiyor) 

Der.Yönt. 

6.bölüm, Mad.41 
  

 
 
 
 
 

B 

3. Demirbaş defterine, derneğe ait demirbaşların edinme tarihi 

ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler 

kaydedilmiş mi? (Demirbaş defterinin tutulması önerilir.) 

 

  
Demirbaş defteri tutulması zorunlu defterler arasında 

bulunmamaktadır.  

B 
4. Kullanım süreleri dolan demirbaşlar kayıttan düşülmüş mü? 

 

 

  

 

 

 

3.5- Saymanlık - Ayni Yardımlar: 

 Şartlar: Referans E H Açıklama: 

A 

1. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara (iktisadi işletmeler de 

dahil) yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için Ayni Yardım 

Teslim Belgesi düzenlenmiş mi?  

Der.Yönt. 

6.bölüm, 

Mad.38 
   

A 
2. Kişi, kurum veya kuruluşlar  tarafından derneğe yapılan bedelsiz mal 

ve hizmet teslimleri için Ayni Bağış Alındı Belgesi düzenlenmiş mi? 
   

A 

3. Elden teslimi yapılmayan (kapıya bırakılan ya da kargo ile gelen) ayni 

yardımlar için tutanak hazırlanıp Ayni Bağış Alındı Belgesi 

düzenlenmiş mi? 
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A 

4. Ayni bağış talepleri için ıslak ya da elektronik imzalı (antetli kağıtta, 

sıra numarası ile) talep yazıları alınmış mı?  (Her aynı yardım teslim 

belgesi için ayni bağış talebi olması gerekiyor) 

 

   

A 
5. Ayni Yardım Teslim Belgesi ile gönderilen ayni yardımlar için, teslim 

alan  kişi teslim tutanağını imzalamış mı?  

 
   

A 
6. Yardım posta ile gönderildiyse, Ayni Yardım Teslim Belgesi üzerine 

posta kaydı düşülmüş mü? 

 
   

A 
7. Ayni Yardım Teslim Belgesi düzenlendiğinde, bu belge ile Ayni Bağış 

Alındı Belgesi muhasebe hesabından çıkış yapılmış mı? 

 
   

A 
8. Kullanılamayacak durumda olan ayni yardımlar, tutanak ile kayıt altına 

alınmış ve atılmış mı? 

 
   

B 9. Gerektiği durumlarda çoklu aynı yardım teslim belgesi kullanılmış mı? 
 

   

3.6- Saymanlık - Gelir Getirici Etkinlik: 

 Şartlar: Referans E H Açıklama: 

 1. Dernekte gelir getirici etkinlik düzenleniyor mu?      

A 2. Bir yılda, birden fazla gelir getirici etkinlik yapılmış mı? 

 

  

 

 

 

A 

3. Gelir getirici etkinliğin, her yıl farklı zamanda yapılmasına, her yıl 

faklı etkinlik düzenlenmesine ve hiçbir etkinliğin süreklilik arz 

etmemesine dikkat edilmiş mi? 

 

Der.Yön. 

14.bölüm 

Yardım 

toplama 

Mad.100 
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A 

4. Gelir getirici etkinlik için gerekli izinler alınmış mı? (faaliyetin 

kapsamı doğrultusunda bulunulan İl Valiliği / İlçe 

Kaymakamlığından)  

 

   

A 5. Gelir getirici etkinlik, izin verilen süre içinde gerçekleşmiş mi?     

A 

6. Gelir getirici etkinlikte kullanılmak üzere bastırılan makbuzlar, 

dernek alındı belgelerinden ayrı olarak, birbirini izleyen sıra 

numarası taşıyacak şekilde ve ciltler halinde düzenlenmiş mi? 

 

   

A 

7. Makbuzlarda derneğin adı, varsa kısa adı, adresi, hangi amaçla 

yardım toplandığı, izin veren makam, verilen iznin tarih ve sayısı 

ile başlangıç ve bitiş tarihine ait bilgiler var mı? 

 

   

A 
8. Makbuz ve biletler gelir getirici etkinlikte görev alanlara sayman  

tarafından zimmetle teslim edilmiş mi?  
 

   

A 

9. Ayni veya nakdi yardımlar, izin veren makam tarafından gelir 

getirici etkinlikte görev alması uygun görülen ve kendilerine yetki 

belgesi verilen kişiler tarafından toplanmış mı? 

 

   

A 
10. Gelir getirici etkinlikte kullanılan  makbuz ve biletleri kaydetmek 

üzere noter tasdikli makbuz-bilet kayıt defteri tutulmuş mu?  
 

   

A 

11. Şube yönetim kurulu, gelir getirici etkinliğin bitiminden itibaren on 

gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarıp bir örneğini 

izin veren makama vermiş mi? 

 

   

A 
12. Gelir getirici etkinliklerin giderleri, etkinliğin brüt gelirinin %40'ını 

aşmış mı?  

Yardım 

Toplama 

Kanunu, 

6.bölüm 

   

A 
13. Gelir getirici etkinlik sonucunda elde edilen gelirler, öngörülen 

amaç doğrultusunda kullanılmış mı? 
 

   

 


