HAZİNE KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ
ANKARA 08.04.2016

17.DÖNEM FAALİYET RAPORU
I.GİRİŞ
1999 yılında kurulan Derneğimiz, içinde bulunduğumuz 2016 yılında 18’nci Olağan
Genel Kurulunu yapmaktadır. Hazine Kontrolörleri Derneği Yönetim Kurulu, 27 Mart 2015
tarihinde yapılan 17’nci Olağan Genel Kurul’un vermiş olduğu yetkilendirme ile göreve
gelmiştir.
Derneğimiz öncelikli olarak, üyeleri arasındaki dayanışma, sevgi ve saygıyı artırmayı
ve pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Dernek, yaptığı çeşitli etkinliklerle sözü edilen amaca
ulaşmayı her zaman görev bilmiştir. Derneğimizin üyelerce desteklenmesi de yukarıdaki
amaca hizmet etmektedir. Bu desteğin, en önemli göstergelerinden biri de Derneğimizce
yapılan etkinliklere katılım, yapılan çalışmalara sağlanan katkı, derneğe üye olma, derneğe
aidat vererek maddi destekte bulunma, dernek sitemizde yayımlanması amacıyla makale, yazı,
tez vb. göndermek sayılabilir. Bu rapor, 27 Mart 2015 ile 08 Nisan 2016 tarihleri arasında
yönetim görevini üstlenen Hazine Kontrolörleri Derneği Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerinin
Genel Kurul üyelerine sunulması amacıyla hazırlanmıştır.
27.03.2015 tarihinde 17.Olağan Genel Kurul’da yapılan oylama neticesinde Yönetim
Kurulu asil üyeliklerine R.Bülent DEMİRBAĞ, Erkan KILIÇ, Ayhan MUTLU, A.Ümit
SUCU ve Meryem KOŞAR; Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine Adem TÜRKYILMAZ,
Turgut SAYILIR, Akif AKŞAM, İsmail HALICI ve Okan TÜNSOY; Denetim Kurulu asil
üyeliklerine Said Vakkas BOZKURT, Hasan ERKEN ve Ali ACU; Denetim Kurulu Yedek
üyeliklerine Sümeyre OVAN, Mustafa KURNAZ ve Eyyüp El Ensar YAZICI seçilmişlerdir.
Seçimin ardından Yönetim Kurulu’nun kendi arasında yaptığı toplantıda, dernek yönetim
kurulu üyelerimizden Sn.R.Bülent DEMİRBAĞ tarafından sunulan istifa dilekçesi kabul
edilmiş; bu sebeple boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 1.yedek üye Sn. Adem
TÜRKYILMAZ’ın seçilmesine karar verilmiştir.
II. FAALİYETLERİMİZ
17.Dönem Yönetim Kurulu olarak faaliyetlerimizi şu ana başlıklar altında toplayabiliriz.
ABCDEFGH-

Üyelerimizin Bir Araya Gelmesini Temin Eden Faaliyetlerimiz
Üyelerimizin Mesleki Gelişimine Katkıda Bulunan Faaliyetlerimiz
Üyelerimize Promosyon Ürünlerinin Dağıtılmasına İlişkin Faaliyetlerimiz
Dernek İnternet Sitemizi Geliştiren Faaliyetlerimiz
Kültürel Faaliyetlerimiz
Dernek Tüzüğüne İlişkin Çalışmamız
Derneğimizin Mali Durumunu İyileştirici Faaliyetlerimiz
Diğer Faaliyetler
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A-Üyelerimizin Bir Araya Gelmesini Temin Eden Faaliyetlerimiz
Derneğimizin öncelikli amacı, üyelerimiz arasındaki dayanışmayı, sevgi ve saygıyı
artırmak ve pekiştirmektir. Bu amacı temin edebilmek için dernek üyelerimizin bir araya
gelebilecekleri ortamlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki organizasyonlar
yapılmış veya söz konusu organizasyonlara destek verilmiştir.
● Ramazan ayı münasebetiyle, 09.07.2015 tarihinde, Ankara’da Sayıştay Başkanlığı
Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesislerinde; İstanbul’da Beyoğlu Konak Restaurant’da iftar
yemeği organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
● 08.12.2015 tarihinde Derneğimiz tarafından düzenlenen Meyve Islahı ve GDO
İlişkisi konulu bilgilendirme semineri akabinde bir kokteyl düzenlenmiştir.
B- Üyelerimizin Mesleki Gelişimine Katkıda Bulunan Faaliyetlerimiz




Hakemli bir dergi olan Sayıştay Dergisinin düzenli olarak kurulumuza
gönderilmesine ilişkin Sayıştay Başkanlığı ile irtibata geçilmiş ve en son baskı olan
97 nci sayının 2 nüsha olarak kurulumuza gönderilmesi konusunda mutabakata
varılmıştır.
4 ayda bir düzenli olarak yayımlanan Danıştay Dergisine 2 adet olmak üzere abone
olunmuştur.

C_-Üyelerimize Promosyon Ürünlerinin Dağıtılmasına İlişkin Faaliyetlerimiz
Roka Deri Ürünleri Limited Şirketi’nden üyelerimize dağıtılmak üzere 90 adet
Bloknotluklu Portföy Takımı alınmış, dernek aidatlarını son bir yıl içerisinde düzenli olarak
ödeyen üyelerimize dağıtılmıştır. Promosyon olarak dağıtımı yapılan ürünlerin toplam
maliyeti 7.650 TL’dir.
D-Dernek İnternet Sitemizi Geliştiren Faaliyetlerimiz
2015 yılında sık sık kesintilere uğrayan ve yönetimi devraldığımız tarihte kullanılamaz
durumda olan “www.hazine.org.tr” internet sitemiz, başka bir platforma taşınarak tamamen
kendi imkânlarımızla yeniden tasarlanmış ve tasarım için herhangi bir ücret ödenmemiştir. Bu
konuda Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Adem TÜRKYILMAZ’a verdiği emekten dolayı
teşekkür ediyoruz. Sitenin yayımlanması için ise Servis Sağlayıcısından Haziran ve Temmuz
aylarında aylık olarak, 28 Temmuz 2015 tarihinde 1 yıllık 303,15 TL bedelle hosting hizmeti
temin edilmiştir.
Tamamen yenilenen sitemizde, güncel ekonomik göstergeler ve duyurular bölümleri
her ay, diğer bölümler ise yeni faaliyetler ve değişiklikler oldukça yönetim kurulu üyelerimiz
tarafından güncellenmektedir. Eski sitede yer alan bilgilerin ayıklanarak sitemize aktarma
faaliyetleri de devam etmektedir.
Dernek sitemizin daha zengin bir içeriğe sahip olması için değerli üyelerimizin de
desteğini bekliyor, bu kapsamda yeni öneri ve görüşlerinizi bekliyoruz.
06.04.2016 itibariyle sitemizin ziyaretçi sayısı 2880 olarak tespit edilmiştir.
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E-Kültürel Faaliyetlerimiz
08.12.2015 tarihinde, derneğimiz üyelerinin doğru bilgilerle aydınlatılması amacıyla
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Veli
ERDOĞAN’ın sunumuyla “Meyve Islahı ve GDO İlişkisi” konulu bir bilgilendirme semineri
düzenlenmiştir.
F-Dernek Tüzüğüne İlişkin Çalışmamız
17.Olağan Genel Kurul toplantısında görüşüldüğü üzere, Derneğimiz tüzüğünün
yürürlükte bulunan son hali tespit edilmiş ve üyelerimizin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca,
Dernek Üyemiz, Sn. Nevzat ŞAHİN’ in tüzükte yer alan “Dernek Kurucuları” kısmından
sehven çıkarılmış olduğu belirlenmiş, Sn. Nevzat ŞAHİN Dernek Kurucu Üyeliğine
eklenmesi hususu Genel Kurul gündemine alınmıştır.
G- Derneğimizin Mali Durumunu İyileştirici Faaliyetlerimiz
Derneğimizin en önemli gelir kaynağı, üyelerimizden aylık olarak talep ettiğimiz
aidatlardır. Bu noktada önceki dönemlerde uygulamaya konulan “Otomatik Ödeme Talebi” ile
Aidat Toplama Sistemi devam etmekte olup düzenli gelirlerin tamamı bu sistemle elde
edilmektedir.
Ancak derneğimizin 133 üyesi bulunmasına rağmen düzenli ödeme yapan üye sayısı
bu rakamın yarısı civarındadır. Kurulumuz dışında çalışan ve düzenli ödeme yapan üye sayısı
ne yazık ki çok azdır.
Yönetim dönemi içinde, defalarca aidat borcu bildirimleri yapılmak suretiyle önemli
sayılabilecek derecede geçmiş aidat borcu tahsilatı gerçekleştirilmiş olmakla beraber, düzenli
aidat geliri elde edilmesinde sıkıntılar devam etmektedir.
Bu nedenle üyelerimizin aidat ödemelerinde daha özenli davranmasını bekliyoruz.
H- Diğer Faaliyetler
Öteden beri uygulaya geldiğimiz güzel bir alışkanlık olan, üyelerimizin atanmalarında
kendilerine çiçek gönderilmesi ve evlenmelerinde kendilerine altın (yarım altın)
gönderilmesine yönetim dönemimizde de devam edilmiştir. Daha önceki Yönetim
Kurullarında alınan prensip kararlarına uyularak Dernek üyelerine ve diğer kişilere ilişkin
olarak tebrik amaçlı gönderilecek çiçek, hediye, mesaj vb. uygulamalara ilişkin olarak bu
hususta belirlenen standart uygulamaya devam edilmiştir.
● Evlenen dernek üyelerine yarım altın takılması,
● Dernek üyelerinin yeni bir göreve atanmalarında (asaleten ya da vekâleten fark
etmeksizin) çiçek gönderilmesi
● Derneğimize intikal ettirilen, üyelerimizin ve yakınlarının doğum, vefat vb. olayları
hakkında diğer dernek üyelerinin e-posta yoluyla bilgilendirilmesi,
III. MALİ DURUMUMUZ
Yönetim Kurulu olarak bir önceki Dernek yönetiminden, 7.438,86 TL’si 381934505001 no.lu vadesiz hesapta ve 11.224,76 TL’si 5007 no.lu vadeli hesapta olmak üzere toplam
18.663,62 TL devir alınmıştır.
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Dönem içinde, üye aidatlarından 10.755,00 TL, finansla gelirlerden (vadeli mevduat
faiz geliri) 773,97 TL ve bağışlardan 87 TL olmak üzere toplam 11.615,97 TL gelir elde
edilmiştir.

Dönem içindeki giderlerimizin toplam tutarı da 18.014,59 olarak gerçekleşmiştir.
Sonraki yönetim dönemine 5.382,38 TL’si 38193450-5001 no.lu vadesiz hesapta ve 6.882,62
TL’si 5007 no.lu vadeli hesapta olmak üzere toplam 12.265 TL devir edilmektedir.
Aşağıdaki tabloda gelir, gider ve devredilen tutar özet halinde gösterilmektedir.
(24.03.2016 Tarihi itibariyle)

18.663,62

DEVREDEN KASA
38193450-5001 Hesap Bakiyesi

7.438,86

38193450-5007 Hesap Bakiyesi

11.224,76

DÖNEM GELİRLERİ TOPLAMI
Aidat Gelirleri
Finansal Gelirler
Bağışlar

12.420,97
11.560,00
773,97
87,00

DÖNEM GİDERLERİ TOPLAMI

18.014,59

OLMASI GEREKEN KASA

13.070,00

MEVCUT KASA

13.070,00

38193450-5001 Hesap Bakiyesi

6.187,38

38193450-5007 Hesap Bakiyesi

6.882,62

Hazine Kontrolörleri Derneği Yönetim Kurulu olarak, önceki dönemlerde görev alarak
derneğimize katma değer sağlayan tüm yönetimlere teşekkür eder, yeni seçilecek yönetime
başarılar diler, dernek üyelerimize saygılarımızla arz ederiz.
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