
TORKiYE GELENEKSEL SPOR DALLARIFEDERASYONU

01.01.2021-30.09.2021

OENETiM KURULU RAPORU

TOrkiye Geleneksel Spot Dallari Federasyonunun Of.01.2021 -- 30.09.2021 d6nemine ait hesap
ncelemelerini, 3289 saylll Kanun ve diner ilgili mevzuat ile yOrarliikte alan tek dozen muhasebe
mevzuati ve ilkelerine g6re incelemi$ bulunmaktayiz.

1 - USUL iNCELEMELERI

TOrkiye Geleneksel Spor Dallari Federasyonunun muhasebe sistemi yeterli bir organizasyona sahip
olup, bilgisayara dayan olarak kayit altina allnmaktadir. Federasyonun incelenen d6nemde kullandigl
yasaldefterlerin tasdikine ili$kin bilgia$agidaki tabloda g6sterilmi$tir.

11 - HESAP iNCELEMELERI

l-Biltge Talimati

Satin alma veya harcamalarda; biitgenin talimattna ve GSGM Uygulamaya D6nOk Muhasebe ve Kayit
Usul ve Esaslan (Y6nerge Eki-A) nln 8. Maddesine uygun olarak i$1em yapilmakta ve s6z konusu
harcama faturalarinin 6demeleri bankadan ilgilisine yapilmaktadir.

A;akidaki maddelerde yer alan bakiyeler 30.09.2021 tarihi itibariyledir

2-Banka Hesap Bakiyeleri a$agldaki gibidir.

W

Defterin Nev D6nemi Noter Adi Tarih No

Karar Defteri 2016-14 I Ankara4.Noterligi l2t.07.2006 19148

Yevmiye Defteri 2021 Ankara 22. Noterligi 18.12.2020 11006

Defteri Kebir 2021 Ankara 22. Naterligi 18.12.2020 11005

Envanter Bilango 2021 Ankara 22. Noterligi 18.12.2020 11007

Banks Hesap Adl Toplam TL

Garanti Bankasl Anafartalar $ubesi 6299470 No1u TL Hesap 47.404.38

Garanti BankasiAnafartalar $ubesi 6298769 No1u TL Hesap 4.695.55

TOrkiye Vakiflar Bankasi Merter $ubesi 89521-1 No1u Hesap 105.306.18

TOrkiye Vaklflar Bankasl Merter $ubesi 1113 No1u Hesap 1.925.214.34

T.C. Ziraat Bankasi Balgat cube 2.410.879,34

Garanti Bankasi Anafartalar $ubesi 6299470 No1u FON TL Hesap l0.099.11

Toplam 4.503.598.90



fikralarlnda belirtilen hususlara riayet edildigi, personele Ocret ve fair 6demelerinin lanka kanallyla
6dendigi saptanmi$tir

3-Y6nergenin Harcirah ve G6rev CJcretleri ba$1lklllO uncu maddesi ikinci, 0gOnc0 ve d6rdOnc0 fikralari
hOkOmlerine aykiri bir uygulamaya rastlanllmami$tir.

4-Y6nergenin " 6deme i$1emleri" ba$1ikh ll nci maddesi d6rdOnc0 fikrada yer alan IW) alt bendigeregi
Toplu Kokteyller

Veya yabanci konuklar ile sponsorlarin katildigi toplu yemekler di$inda alko110 igki bedelleri, faaliyetle
dogrudan baglantisl olmayan konuklann her tOr10 harcamalan, bitki kOrlU masajla. gamur banyolarl,
pay tv 6demeleri v.b harcama bedelleri 6denmez hOkmilne aykiridavranildiglna dair tespit olmami$tlr.

5- Y6nergenin " 6deme i$1emleri" ba$1lkll ll ncimaddesi on agOnc0 fikrasl geregi; Tbrkiye Gelenekse
Spor Dalian Federasyonu devamli nitelikteki dani$manllk hizmeti satin almaslnda y6nergeye uygun
$ekilde danl$manlik hizmet altmii$inin s6zle$meye baglandlgi g6r01m0$tOr.

6-Ydnergenin 'Tutulmasl gerekli Diner Kayit ve Defterler" ba$1lkli 17 nci maddesi birinci fikrasi (bl alt
bendigergevesinde Denetim Kurulu karar defterinin tutulmaya ba$1andigl tespit edilmi$tir.

V-SONUG

TOrkiye Geleneksel Spor Dallari Federasyonunun OI.Of.2021.-30.09.2021 d6nemikayit ve i$1emlerinin
denetimiile ilgili hesaplar ve belgeler Ozerinde yaptlgimlz gah$malar mali ve sosyal gavenlik mevzuat
gergevesinde, genelkabulg6rm0$ denetim like, esas ve standartlarile 6zerk spor federasyonlarlve ilgili
Mevzuat incelemesine (Y6nerge Eki-C) Bare yapilml$tlr

incelememiz neticesinde

l-TOrkiye Geleneksel Spar Dallari Federasyanunun kayltlan 3289 saylllKanun ve diner ilgilimevzuat ile
yi)rOrlOkte olan tek dozen muhasebe mevzuati ve ilkelerine uygun olarak dOzenlenmi$ belgelere
dayanmakta olup, bunlarin belgelerle uyumlu aldugu ve gergegi yanslttigl ve defter kayitlarinin genel
olarak kaylt nizamlna ve tek dozen muhasebe uygulama genel tebliBlerinde belirtilen muhasebe
lkelerine uygun oldugu,

2-Raporun hesap inceleme b610mOnde detayll olarak belirtildigi Ozere Tilrkiye Geleneksel Spar Dalian
Federasyonunun inceleme d6neminde toplam gelirinin 15.988.312,03-TL nakit geliri oldugu ve
260.531,49-TL nakit olmayan THY Sponsorluk Ugak bileti banka hareketlerinden de tespit edilmi$tir.

3- Tilrkiye Geleneksel Spor Dallari Federasyonunun inceleme d6neminde toplam gider ve
harcamalanmn 11.484.713,13-TL olduku,

4- TOrkiye Geleneksel Spor Dalian Federasyonunun OI.Of.2021-30.09.2021 d6nemi gelir tablosunda
yer alan gelirleri ve giderleri araslndaki fark alan gelir fazlasinin 4.503.598,90-TL oldugu tespit
edilmi$tir.

Durumu saygllarimlzla Genel Kurul'un bilgilerine ve takdirlerine arz ederiz.
)
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