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DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 

2021 YILI 
DENETİM KURULU RAPORU 

 
1. Darüşşafaka Cemiyeti, iktisadi işletmesi ve bağlı ortaklıklarının 01.01.2021-31.12.2021 

dönemine ait faaliyetleri, hesap işlemleri, defter kayıtları ve belgeleri, başta Dernek Tüzüğü 
ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, çalışma dönemi boyunca 26 Şubat 2021, 12 Kasım 

2021 ve 28 Şubat 2022 tarihlerinde Denetim Kurulumuzca incelenmiştir.  

 
2. Denetim Kurulu olarak 2021 yılında yapılan çalışmalarımızın sonuçlarını içeren raporlarımız 

gereği için Yönetim Kurulu Başkanlığı ile paylaşılmıştır.  
 

3. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi (yeni ismiyle Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü) 
tarafından önerilen formata uygun iç denetim raporunun 20 Mayıs 2021, 10 Eylül 2021, 10 

Aralık 2021 ve 25 Ocak 2022 tarihleri itibariyle hazırlandığı görülmüştür.  
 

4. Cemiyet’in, 2012 yılı faaliyet dönemi olarak başlattığı kurumsal yönetim derecelendirme 
çalışmalarının yıllar itibariyle güncellendiği, 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin puanının 

9,74’e yükseldiği görülmüştür.  
 

5. Cemiyet’in kurumsal risk yönetimi çalışmaları kapsamında 2016 yılında yapılan çalıştaylarda 
risk envanteri oluşturulmuş, bu risklerden önem sırasına göre seçilenlerden Kurumsal 

Yönetişim Komisyonu tarafından 2017 yılında Yönetim Kurulu’na sunulmuş ve bu risklere 
karşı alınan önlemler konusunda Kasım 2018'de Yönetim Kurulu’na bilgi verilmiştir. 2019 

yılına ilişkin risk güncellemeleri ve anket çalışmalarının 2020 yılında tamamlandığı ve bunun 

yanı sıra “Riskin Erken Saptanması Komitesi” kurularak ilgili komitenin çalışmalarına 
başladığı anlaşılmıştır. 2021 yılında dijital dönüşüm 5 yıllık stratejik plan hazırlatılmıştır. Risk 

güncelleme ve anket çalışmaları başlamış olup, 2022 yılında tamamlanmıştır. 
 

6. 2020 yılında entegre raporlama çalışmalarına başlanmış olup, raporun tamamlanıp 2021 
yılında yayınlandığı görülmüştür. 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin entegre raporlama 

çalışmalarının tamamlandığı anlaşılmıştır. 
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7. Cemiyet Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen risk esaslı iç denetim planına göre yapılan 
iç denetim çalışmalarının ve sonuçlarının Denetim Komisyonu tarafından değerlendirilerek 

Yönetim Kurulu’nun bilgi ve değerlendirilmesine sunulduğu görülmüştür.  
 

8. Cemiyet Yönetim Kurulunca, Cemiyet’in mali tablolarına ilişkin KPMG Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’ye bağımsız denetim yaptırılmıştır. Denetim 

Kurulumuzun yaptığı inceleme sonucunda, söz konusu bağımsız dış denetim raporunda yer 

alan 31.12.2021 tarihli Cemiyet bilançosunun Cemiyet’in anılan tarihteki mali durumunu, 
01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait gelir tablosunun anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını 

bağımsız denetçinin sınırlı olumlu görüşünde yer verdiği görüş dışında yansıttığı 
görülmüştür.  

 
9. Yukarıda yer alan hususlar ışığında, Yönetim Kurulu’nun 01.01.2021-31.12.2021 dönemine 

ilişkin tüm faaliyetlerinin Sayın Genel Kurulca tasdiki ve ibrası yönünde değerlendirilmesi için 
iş bu raporun Genel Kurul nezdinde, Cemiyet üyelerinin bilgi ve değerlendirilmesine 

sunulmasına Kurulumuz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.  
 
İşbu Denetim Kurulu Raporu’nu bilgi ve takdirlerinize arz ederiz.  
Saygılarımızla 

28.02.2022  
Darüşşafaka Cemiyeti 

Denetim Kurulu 
Ali Kamil UZUN       Vedat BAYRAK    Zafer BOZTUNA 
   Başkan              Üye           Üye 




