
JUDO VE KURAŞ

JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Kurulu Toplantısını, 22
Binasında yapmıştır.

Judo ve Kuraş Federasyonu
faaliyetleri 26 Ocak 2007 tarih ve 26415 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Ana 
Statü, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Karar ve diğer tüm mali mevzuatlar 
çerçevesinde Federasyon Genel Sekreteri,
sunmuş olduğu tüm dosyaların, federasyon bütçesi, gelir ve giderleri bunların 
muhasebeleştirilmesi, günlük, aylık, yıllık iş ve işlemlerin mali işleyiş biçimi, gelir
tabloları, geçici mizan gibi mali tablolar

Sonuç olarak;

*Mal ve Hizmet Alımlarının; Şekil olarak İhale Kanunu ve diğer mevzuatlara 
uygun olarak yapıldığı, onay ve diğer evrakların zamanında ve usulüne uygun olarak 
hazırlandığı ve muhafaza edildiği,

*Bilgisayar kayıtlı bir muhasebe takibi yapıldığı,

*Alımlarda ilgili tüm taraflar davet edilerek, yeterli piyasa araştırılması 
yapıldığı,

*Hesap işlemleri ve ödemelerin Yönetim Kurulu Karaları doğrultusunda iki imza 
ile yapıldığı,

*Müsabakalardaki peşi
yapıldığı,

*Muhasebe işlemlerinin görevli personel tarafından düzenli olarak yapıldığı,

*Bilançoların Mali Müşavir tarafından tam ve eksiksiz olarak hazırlandığı 
görülmüştür.

2010 yılı için hazırlanmış olan Denetleme Kurulu Raporu Judo ve Kuraş 
Federasyonunun 2.Olağan Mali Genel Kurulunda, kurul üyelerine sunulmak üzere,

Gereğini arz ederiz. 23.11.2010

   Musa ÇOLAK
Denetleme Kurulu Denetleme Kurulu 
      Başkanı        
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JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Kurulu Toplantısını, 22- 23 Kasım 2010 tarihinde Federasyon Merkez 

Judo ve Kuraş Federasyonu 01.01.2010- 31.10.2010 tarihleri arasındaki hesap ve 
faaliyetleri 26 Ocak 2007 tarih ve 26415 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Ana 
Statü, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Karar ve diğer tüm mali mevzuatlar 
çerçevesinde Federasyon Genel Sekreteri, Mali Müşaviri ile muhasebe görevlisinin 
sunmuş olduğu tüm dosyaların, federasyon bütçesi, gelir ve giderleri bunların 
muhasebeleştirilmesi, günlük, aylık, yıllık iş ve işlemlerin mali işleyiş biçimi, gelir
tabloları, geçici mizan gibi mali tabloların incelenmesi sonucunda hazırlanmıştır.

*Mal ve Hizmet Alımlarının; Şekil olarak İhale Kanunu ve diğer mevzuatlara 
uygun olarak yapıldığı, onay ve diğer evrakların zamanında ve usulüne uygun olarak 
hazırlandığı ve muhafaza edildiği,

ilgisayar kayıtlı bir muhasebe takibi yapıldığı,

*Alımlarda ilgili tüm taraflar davet edilerek, yeterli piyasa araştırılması 

*Hesap işlemleri ve ödemelerin Yönetim Kurulu Karaları doğrultusunda iki imza 

*Müsabakalardaki peşin ödemeler dışındaki ödemelerin banka havalesi ile 

*Muhasebe işlemlerinin görevli personel tarafından düzenli olarak yapıldığı,

*Bilançoların Mali Müşavir tarafından tam ve eksiksiz olarak hazırlandığı 

hazırlanmış olan Denetleme Kurulu Raporu Judo ve Kuraş 
Federasyonunun 2.Olağan Mali Genel Kurulunda, kurul üyelerine sunulmak üzere,

Gereğini arz ederiz. 23.11.2010

Oğuz YILMAZ Kubilay DİKYURT
Denetleme Kurulu   Denetleme Kurulu 
       Üyesi              Üyesi

JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

23 Kasım 2010 tarihinde Federasyon Merkez 

31.10.2010 tarihleri arasındaki hesap ve 
faaliyetleri 26 Ocak 2007 tarih ve 26415 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Ana 
Statü, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Karar ve diğer tüm mali mevzuatlar 

Mali Müşaviri ile muhasebe görevlisinin 
sunmuş olduğu tüm dosyaların, federasyon bütçesi, gelir ve giderleri bunların 
muhasebeleştirilmesi, günlük, aylık, yıllık iş ve işlemlerin mali işleyiş biçimi, gelir- gider 

ın incelenmesi sonucunda hazırlanmıştır.

*Mal ve Hizmet Alımlarının; Şekil olarak İhale Kanunu ve diğer mevzuatlara 
uygun olarak yapıldığı, onay ve diğer evrakların zamanında ve usulüne uygun olarak 

*Alımlarda ilgili tüm taraflar davet edilerek, yeterli piyasa araştırılması 

*Hesap işlemleri ve ödemelerin Yönetim Kurulu Karaları doğrultusunda iki imza 

n ödemeler dışındaki ödemelerin banka havalesi ile 

*Muhasebe işlemlerinin görevli personel tarafından düzenli olarak yapıldığı,

*Bilançoların Mali Müşavir tarafından tam ve eksiksiz olarak hazırlandığı 

hazırlanmış olan Denetleme Kurulu Raporu Judo ve Kuraş 
Federasyonunun 2.Olağan Mali Genel Kurulunda, kurul üyelerine sunulmak üzere,
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