
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 

GENEL DENETLEME KURULU ve ŞUBE DENETLEME KURULU YETKİ VE ÇALIŞMA 

ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak 

Amaç 

MADDE 1 - Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Denetleme Kurulunun Yetki, Çalışma ve İşleyiş 

Esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Denetleme Kurulunun, Kuruluş, Görev, Yetki, 

Sorumluluk ve Çalışma Yöntemini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - Medeni Yasa, Dernekleri Yasası, Dernekler Yönetmeliği ve Dernek Tüzüğünün 19uncu 

Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Dernek Genel Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev Paylaşımı, Toplanma, Karar 
Alma, Kararlara Katılmama Esasları. 

Oluşumu 

MADDE 4  -  Genel Denetleme Kurulu, Dernekler Yasasına. Göre kurulması zorunlu bir karar 

organıdır. Genel Denetleme Kurulu, Dernek Genel Kurulunca seçilen 11(On bir) asıl ve11(On 

bir) yedek üyeden oluşur. Şubelerde 3(Üç) asıl 3(Üç) yedek üyeden oluşur. 

Görev Paylaşımı 

MADDE 5 -  Genel Denetleme Kurulu, Genel Kurulu izleyen 7 (Yedi) gün içinde en yaşlı üyenin 

başkanlığında toplanarak Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman üyeyi seçer. 

Toplanma 

MADDE 6 - Genel Denetleme Kurulu, Başkanın belirleyeceği gündemle en geç iki ayda bir ve 

gerektiği zamanlarda salt çoğunlukla, Dernek Merkezinde veya kurulun belirleyeceği bir yerde 

toplanır. 

Karar Alma 

MADDE 7 - Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Alınan Kararlar, Genel 



Denetleme Kurulu Karar Defterine mürekkepli kalem kullanılarak elle yazılır ve karar metni 

altında boş satır kalmayacak şekilde isimler yazılıp üstü imzalanmak suretiyle yazılı hale 

getirilir. 

 

Kararlara Katılmama 
 

MADDE 8 -  Kararlara katılmama halinde, karar metni altına açılmış olan isminin üstünü 

imzalamayıp, isimlerin altındaki boş alana, karara katılmama gerekçesinin yazılarak bu 

açıklamanın altına isim yazılıp imzalanması şeklinde gerçekleşir. Bu durum, karara ve 

karardan doğacak yasal sorumluluğa katılmamaktır. 

A- Denetim Konuları ve GENEL DENETLEME KURULUNUN Yetkileri: 

MADDE 9 - Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Tüzüğünde belirtilen amaç ve bu amacın 

gerçekleştirilmesi için sürdürülecek çalışma konuları doğrultusunda Genel Merkezin, 

Şubelerin ve İktisadi işletmelerinin mali ve idari işlemlerinin denetlenmesi esastır. Bu yetkiyi 

tüzüğümüzün 50/7 maddesine dayandırır. 

Atatürk Devrim ve İlkelerini esas alan Dernek amacına aykırı hiçbir çalışma yapılmayacağı 

açıktır. Çalışmalarda Dernek Tüzüğü'nün 4. Maddesinde açıklanan amaçlar esastır. 

Şube Denetleme Kurulları da belirtilen bu usul ve esaslara göre görevini yapar. 

Akçalı işlemler şunlardır; 

1. Dernek gelirleri (madde 79):  

Derneğin, Tüzüğün 79. Maddesinde belirtilen gelirleri ilgili mevzuata uygun mudur? 

Dernekler kanunu ve yardım toplama kanunu hükümlerine aykırılık var mıdır? 

Dernekler Kanunu'nun 21. Maddesine uyulması gerekir. 

2. Dernek giderleri: 

Derneğin giderleri amacına uygun olmalıdır. Derneğin gelir ve giderleri kanuni defter ve 

belgelere zamanında kaydedilmesi gerekir. Genel Merkez Bilanço esasına göre defter tutmak 

zorundadır. Kayıtların tutulmasında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümleri esas alınır. 

Genel Merkezin bünyesindeki iktisadi işletmeler Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine tabi 

olup, şirket hükümlerine göre vergilendirilirler. 

 
3. Vergi ve SGK Yükümlülükleri: 

Genel Merkez Gelir, Kurumlar ve Katma Değer vergileri yönünden mükellef 

bulunduğundan, gerekli mali yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Bu 

çerçevede her yıl Nisan ayında Kurumlar Vergisi Beyannamesi vermek zorundadır. Bu 

beyanname zamanında ilgili vergi dairesine verilmelidir. 

Gelir Vergisi Kanunu 94. Maddesi hükmüne göre yapılan ödemeler Gelir Vergisi 

stopajına tabi tutulur. Genelde bu ödemeler ücret, kira, serbest meslek erbabına 

yapılan ödemeleri kapsar. Derneğin diğer ödemelerinin kanunun ilgili maddesine 

girip girmediği hususuna ayrıca dikkat edilmelidir. Kanun kapsamına giren bu 



ödemeler muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine beyan edilir ve vergiler 

zamanında ödenir. Genel Merkezin akçalı işlemleri para ve paraya tekabül eden 

işlemlerden meydana gelir. Menkul kıymet hareketleri de bu kapsamda 

değerlendirilmelidir. 

Çalışanların Sosyal Güvenlik mevzuatına uygun işlem yapılıp yapılmadığı da 

denetimlerde inceleme konusu yapılması gerekir. 

B- Genel Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda istenilen şubenin tüm uygulama, 

işlem, kayıt ve hesaplarını denetlemek: 

   *- Bu denetim şartlı bir denetimi kapsar. Öncelikle Genel Yönetim Kurulu'nun denetimine 

karar verdiği şubeyi ve konuyu belirlemesi ve bu kararını Genel Denetleme Kurulu'na 

bildirmesi gerekir.  

C- Doğrudan Genel Denetleme kuruluna yapılan başvuruların değerlendirilmesi 

*- Genel Denetleme kuruluna doğrudan bir şikayet başvurusu yapıldığında, GDK Genel 

Sekreterliğe bilgi vererek soruşturmayı başlatır. Bu şubeler yeterli denetime tabi tutulur.  

*- Genel Merkez denetlemelerinde bulunan bilgiler doğrultusunda GDK Şubeler hakkında 

denetleme kararı verebilir.   

      Doğrudan doğruya nedensiz şubeler denetlenemez.         

      GDK, Başkanının belirleyeceği gündemle toplanır. İnceleme ve denetimin kimler 

tarafından yürütüleceğini belirler. Şubenin tüm uygulamaları, işlemleri, kayıt ve hesapları, 

gelir ve giderleri, yasal mükellefiyetleri incelenir. Şube yöneticileri, istenilen tüm bilgi ve 

belgeleri vermek ve göstermek zorundadırlar. 

     GDK toplantısında inceleme usul ve esasları belirlenir. İncelenecek şube iki gün önceden 

usulüne uygun bir şekilde haber verilmesi uygun olur. Kayıtların yapılması için süre talep 

edilebilir. Yasal olarak buna uyulması gerekir. Yoksa incelemeye gidecek denetçiler gereksiz 

süre kaybedebilir. İnceleme ve denetimlerin mahallinde yapılması gerekir. Ancak 

mahallinde yapılmasını gerektirmeyecek inceleme ve denetimler söz konusu olursa, GDK 

üyesinin bulunduğu ilde de denetlenebilir. Kayıtlara e-mail veya diğer yöntemlerle ulaşmak 

mümkün olabilir. 

Denetimlerde Dernek Tüzüğü Madde 4, 6, 7, 8, 9, 10 hükümlerine uyulması gerekir. 

MADDE 10 - Dernek Şubesi ve Genel Merkezin Yükümlülükleri: 

GDK üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından 

gösterilmesi ve verilmesi gerekir. Genel Merkezce, yönetim yerleri, müesseseler ve 

eklentilerine girme isteği yerine getirilmesi zorunludur. Gerek Genel Merkezin İdari ve Mali 

işlemlerinin denetiminde, gerekse şubelerde yapılacak denetimlerde Genel Merkezin ve 

şubelerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir. 

MADDE 11 - GDK'nın Diğer Yetkileri: 
GDK üyeleri, görevleri ile ilgili kanunlarda ve derneğin çalışmalarında gördüğü ve tespit ettiği 



hususlarda bir rapor düzenleyebilirler. Bu rapor "GÖZLEM RAPORU" veya "GÖRÜŞ ve ÖNERİ 

RAPORU" olarak isimlendirilebilir. Böyle bir raporu düzenleyen GDK üyesi raporun öncelikle 

GDK Başkanına sunar, GDK Başkanı dilerse raporu GYK'na gönderir veya GDK'nun bilgisine 

sunar. GDK raporun GYK'na gönderilmesine veya böyle bir rapora gerek olmadığına karar 

verebilir. Alınan karar doğrultusunda Başkan işlem yapar. 

Genel Merkez organlarına seçilenler hakkında Denetleme Kurulu, disiplin kovuşturması 

talebinde bulunabilir. GYK gerek görürse soruşturma yüksek Disiplin Kurulunca yapılır. 

(Disiplin Yönt. Md.4.) 

 
MALİ DEFTERLER 
MADDE 12- 
 Dernekler Yönetmeliğinde 02.06.2012 tarihinde yayınlanan değişikliğe göre kamu yararına 

çalışan derneklerin bilanço esasına göre defter tutmaları zorunludur, (md.31) 

 Merkez, bilanço esasına göre defter tutan derneklerin şubeleri de bilanço esasına göre defter tutmak 

zorundadırlar. 

İktisadi işletmesi bulunan şubelerin işletmeleri için ayrıca bilanço esasına göre defter tutmaları gerekir. 

Bilanço esasına göre aşağıdaki defterler kullanılır ve hesap dönemi başlamadan önce (Aralık sonuna 

kadar) defterlerini tasdik ettirmeleri gerekir. 

Tutulacak defterler Dernekler Yönetmeliğinin 32. Maddesinde belirtilmiştir. Bu defterler şunlardır. 

- Yevmiye defteri 

- Büyük defter 

- Envanter defteri 

- Demirbaş defteri 
- Alındı Belgesi kayıt defteri 

Defterlerle ilgili usul ve esaslar Dernekler Yönetmeliği'nin 33, 34, 35, 36 ve 37. Maddelerinde 

belirlenmiştir. 

Gelir ve gider belgeleri, belgelerin saklanması ve diğer hususlar Dernekler Yönetmeliği'nin 39, 40 ve 41, 

maddesinde açıklanmıştır. 

Mali Defterlerin tutulmasında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uyulması zorunludur.  

DENETİM DÖNEMİ 

MADDE 13 - 

Denetim dönemi (1) mali yıldır. 01.01.20../31.12.20.. dönemi önceleme konusu olur. Her yıl için ayrı 

rapor düzenlenmesi uygundur. Ancak işin niteliğine göre birden fazla yıl için aynı rapor düzenlenebilir. 

Genel Merkezin denetiminde Tüzüğün 19 maddesi hükmüne göre rapor düzenlenir. 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim Sonucu Düzenlenecek Raporlar ve Diğer Hususlar: 

İÇ DENETİM RAPORU 

MADDE 14 - Merkez ve Şube denetimi sonucunda öncelikle formatı belirlenmiş olan "Dernek İç 

Denetim Raporu" düzenlenir. Mevcut formattaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması ve 

inceleme sonuçları hakkında denetçinin görüşü açık ve yorumu imkan vermeyecek şekilde 

açıklanması gerekir. 

Mali denetim dışında Derneğin idari denetimi de söz konusu olur, idari denetimde Derneğin 

Dernekler yasası ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı irdelenir. GYK kararlarına 

uygun faaliyet gösterilip gösterilmediği gibi konulara raporda da yer verilir. Mali Denetim ile 

idari Denetim birlikte yapılması mümkündür. 

DİSİPLİN RAPORU 

MADDE 15 - Yapılan inceleme ve denetimlerde Disiplin Yönetmeliği'ne aykırı fiillerin tespiti 

halinde, yönetmeliğe aykırı fiiller ve hakkında uygulanacak disiplin hükümleri belirtilmek ve 

aykırılıklarla ilgili hususlar ve delillerle ilgili ifade ve sair belgeler rapora eklenmek suretiyle bir 

rapor düzenlenir. Bu rapor işlem yapılmak ve Genel Disiplin Kurulu'na sevk edilmek üzere 

Başkanlıkça Genel Yönetim Kurulu'na gönderilir. 

GÖRÜŞ VE ÖNERİ RAPORU 

MADDE 16 - Yapılan inceleme ve denetimlerde Genel Başkanlığa intikal ettirilmesi, önerilmesi, 

değişiklik yapılması gereken hususlar konusunda görüş ve öneriler denetim raporumuzda 

belirtebileceğimiz gibi, ayrı bir rapor konusu da yapılabilir. Ayrı bir rapor düzenlenmesi halinde 

bu rapor "GÖRÜŞ VE ÖNERİ RAPORU OLARAK" adlandırılır. 

KURULUN SORUMLULUĞU 

MADDE 17 - Genel Denetleme Kurulu, altı ayda bir Genel Yönetim Kurulu'na, görev süresi 
sonunda da dernek genel kuruluna rapor vermekle sorumludur. 

Genel Yönetim Kurulu tarafından denetimi istenen Şubelerin denetimini yapmakla sorumludur. 

Genel Yönetim Kurulu'na ve Dernek Genel Kurulu'na sunacağı raporları, Dernekler iç Denetim 

Formunun (Ek:l)de belirtilen şekline uygun olarak düzenlemekle sorumludur. 

iç Denetim Raporu konusuna girmeyen diğer raporlarda (Ek:2)de örneği bulunan rapor formatı 

kullanılır. 

RAPORLARIN TESLİMİ 

MADDE 18 -  Raporlar prensip olarak GDK Başkanlığı'na bir yazı ekinde teslim edilir. GDK 



Başkanı raporun kurulca görüşülmesine veya GYK'ya gönderilmesine karar verir. Raporlara her 

yıl yeniden sıra numarası verilir (Örnek: GDK-2015-İDR/1). Raporun her sahifesinin altı raporu 

düzenleyen tarafından paraflanır. Sonuç kısmının altına Ad ve Soyadı yazılmak suretiyle 

imzalanır. 

Raporlar en az 3 (üç) örnek düzenlenir. 1 örnek GYK'na, 1 örnek GDK Başkanlığı'na verilir. 1 

örnek ise raporu düzenleyince saklanır. 

Rapor düzenleme ile ilgili diğer hususlar GDK başkanlığınca ayrıca belirlenir. 
 
RAPORLARIN İŞLEME KONULMASI 

MADDE 20 - Genel Yönetim Kurulu'na Başkanlıkça bir yazı ekinde sunulan Denetim ve İnceleme 

Raporları Genel Yönetim Kurulu'nun kararı ile işleme konur ve yapılan işlem sonuçlarından 

Genel Denetim Kurulu'na bilgi verilir. 

Genel Yönetim Kurulu raporlarda tespit ettiği varsa eksiklikleri Genel Denetim Kurulu 

Başkanlığı'na bir yazı ile bildirir. Yazıda tespit edilen eksiklikler açıkça belirtilir. Genel Yönetim 

Kurulu'nun rapor konusu hususlarını yeniden incelenmesini talep etme hakkı saklıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

SON HÜKÜMLER 

YÜRÜTME 
MADDE 22 - Bu esasların hükümlerini Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Denetleme Kurulu 
Başkanı yürütür. 

 

YÜRÜRLÜLÜK 

MADDE 23 - Bu Yönerge, GYK’nın 30/06/2019 tarih ve 09 nolu toplantısıyla kabul edilmiş ve 
04.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 


