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TMO MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI 

DENETİM RAPORU 
 

Rapor No: 1/2019                                                        07/02/2019                                                                       

Ek Adedi :9 
 

 

 
 

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Sosyal Yardım Sandığı Vakfı ile TMO Vakfı Sigorta Acenteliği Ltd. 

Şti. ve TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı İktisadi İşletmesinin 01/01/2018 tarihi 

ile 31/12/2018 tarihleri arasında yapılan işlemleri sondaj yöntemi ile kontrol edilmiş olup 

tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

I-SAYIMLAR VE SONUÇLARI 

 

Vakıf ve bağlı işletmelerinin 31/12/2018 tarihi itibariyle yapılan kasa sayımında kasada nakit 

934,70 TL para bulunduğu tespit edilmiştir.  

Belirtilen tutarın 311,95 TL’sinin TMO Sosyal Yardım Sandığı Vakfına, 312,75 TL’sinin 

Vakıf Sigorta Acenteliğine ve 310,00 TL’sinin ise TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı 

Vakfı İktisadi İşletmesine ait olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca banka hesaplarında 31/12/2018 tarihi itibariyle toplam 880.774,98 TL kayıtlı mevduat 

tutarı bulunduğu görülmüştür. Hesapta kayıtlı mevduat tutarının banka ekstreleri ile 

karşılaştırılması sonucu mutabık oldukları tespit edilmiştir. 

 

II-YAPILAN TESPİTLER 

 

Vakfın imkânlar ölçüsünde üyelere sağlık yardımı ve vefat durumunda yapılan yardım ile 

öğrenci teşvik ödülü uygulamalarına devam ettiği,  

 

Vakıf üyelerine priminin Vakıf tarafından karşılanması suretiyle 10.000,00 TL teminat 

üzerinden ferdi kaza sigortası yaptırılma uygulamasının bu yılda devam ettiği,  

 

Vakıf üyelerine maliyeti tamamen alınan reklam gelirlerinden karşılanan promosyon 

çalışmalarının bu yılda devam ettiği, 

 

TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı İktisadi İşletmesinin Gümüldür Sosyal 

Tesislerinin işletilmesi faaliyetinin yürütüldüğü, 

 

Vakıf Yönetim Kurulunun almış olduğu 26.01.2018 tarih ve 01 sayılı kararında; İzmir Valiliği 

Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından TMO Vakfı Gümüldür Sosyal Tesisleri 

için düzenlenen 15.11.2017 tarih ve 73631 sayılı “Ecrimisil İhbarnamesi” başlıklı belge ile 

yine aynı Başkanlık tarafından 15.11.2017 tarih ve 73634 sayılı “Tahliye” yazılı belgelerden 

içeriğinden bilgi alındığı, bu konuda ilgili kurumlar nezdinde düzeltme talebinde bulunması ve 

düzeltme talebinin kabul edilmemesi durumunda dava açılmasına ve dava sürecini takip 

etmesi hususunda Vakıf Avukatına yazılı bildirimde bulunulduğu,  

 

Denetimimiz esnasında Vakıf tarafından konu ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; Milli 

Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 10.01.2018 tarih ve 2502 sayılı “Ecrimisil 

Düzeltme İhbarnamesi” başlıklı belge ile 17.10.2012-16.10.2017 tarihleri arası 5 Yıllık süreye 

ait 4.286 m²  lik alan için daha önce tahakkuk ettirilen 99.000,21 TL.lik ecrimisilin 

kaldırıldığı, 
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Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 10.01.2018 tarih ve 2503 sayılı 

“Ecrimisil İhbarnamesi” başlıklı belge ile de bu defa  23.09.2014-09.01.2018 tarihleri arası 3 

Yıl 3 Ay 27 Günlük süreye ait 4.286 m²  lik alan için 69.715,28 TL.ecrimisil tahakkuk 

ettirildiği, ecrimisil ile ilgili olarak 45.314,93 TL. peşin ödeme yapıldığı bilgisi alınmıştır.  

 

Vakfın 17.03.2018 tarihinde yapılan 32.Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararda, 

Vakıf senedinin, 6.maddesinde,”Yararlananın yazılı talebinin bulunması halinde Vakıf 

Yönetim Kurulu kararı ile talep tarihi itibariyle yararlanma sıfatı sona erer. Yararlananın 

yazılı talebinin bulunmaması ve 12 ay süre ile aidatını ödememesi durumunda Vakıf 

tarafından yapılacak yazılı tebligat ile üyenin 1 ay içerisinde borcunu ödemesi talep edilir. 

Ödememesi durumunda yararlanma sıfatı kendiliğinden sona erer. Yararlanan, yararlanmanın 

sona erme tarihine kadar olan aidat borçlarından sorumludur.” Hükmü doğrultusunda, 12 

aydan fazla aidat borcunu ödemeyen vakıf yararlananlarının yararlanma sıfatı sona ermesi 

hususu kabul edilmiştir. Vakıf senedi doğrultusunda, aidat tahakkuklarının  muhasebe 

kayıtlarında sadece aktif üyelerden alacakların kalması,  31.12.2017 tarihi itibari ile 120 

TL.üzerinde vakfa aidat borcu olanların aidat borçlarının 120 TL.ye indirilmesi ve diğer 

borçların silinmesi ile  tutarın 138-Şüpheli Diğer Alacaklar hesabına aktarılmak suretiyle 

karşılık ayrılmasını öneriyoruz.” şeklindeki önerge , Genel Kurula sunulmuş olup oy birliği 

ile kabul edilmiştir.  

 

Vakıf senedi hükmü ve Genel Kurul kararı doğrultusunda Yönetim Kurulunun almış olduğu 

15.10.2018 tarih ve 16 sayılı kararında; Vakfa 31.12.2017 tarihi itibari ile 12 aydan fazla aidat 

borcunu ödemeyen vakıf yararlananlarının yararlanma sıfatının (üyeliklerinin) sonlandırılarak 

ilgililere yazılı tebligat ile bildirimde bulunulduğu, Muhasebe kayıtlarında  aktif üyelerden 

alacakların kalmasının sağlanabilmesi amacıyla 319.601,27 TL.lik geçmiş yıllara ilişkin üye 

aidat borçlarının zarar yazıldığı, 31.12.2017 tarihi itibari ile 120 TL. üzerinde vakfa aidat 

borcu olanların aidat borçlarının 120 TL.ye indirilerek muhasebe kayıtlarında 104.866,32 

TL.nin 88.666,32 TL.lik kısmının zarar yazıldığı, kalan 16.200,00 TL.nin ise  138-Şüpheli 

Diğer Alacaklar hesabına aktarılmak suretiyle karşılık ayrıldığı tespit edilmiştir.   

 

Vakfın 17.03.2018 tarihinde yapılan 32.Olağan Genel Kurul toplantısında  Yönetim Kuruluna 

verilen yetki  doğrultusunda alınan  31.12.2018 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu kararı 

gereği, Vakfın bağlı ortaklığı olan Vakıf Market ve Turizm İşletmeleri Ltd.Şti.nin tasfiye 

işlemleri 17.12.2018 tarihinde Ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak ticaret sicilinden terkin 

edildiği, Vakıf muhasebe kayıtlarında şirketle ilgili yer alan hesapların  Vakıf Mali 

Müşavirinden alınan görüş doğrultusunda 408.540,94 TL.nin 689 Diğer Olağandışı Gider ve 

Zararlar hesabına alındığı, 103.002,36 TL.nin ise  679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 

hesabına aktarıldığı, 

 

Vakfın İştiraki olan Egsaş Elektronik ve Gıda Sanayi A.Ş.nin 13.10.2015 tarihli Ticaret Sicil 

gazetesinde yayınlanarak Ticaret sicilinden resen terkini ile birlikte Vakfın muhasebe 

kayıtlarında yer alan şirketle ilgili hesaplar Vakıf Mali Müşavirinin görüşünde belirttiği üzere 

V.U.K. ve T.T.K.amir hükümleri gereği şirketin tasfiye süresinin sonuçlanması nedeniyle 

145.259,80 TL.nin 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabına alındığı, 144.820,60 

TL.nin ise  679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabına aktarıldığı tespit edilmiştir.   

 

Üye sayısının 31/12/2018 tarihi itibariyle 497 kişi olduğu,  

tespit edilmiştir. 
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III-FAALİYET SONUÇLARI 

 

TMO Sosyal Yardım Sandığı Vakfı ve bağlı şirketlerin 2018 yılı faaliyetleri sonucunda ortaya 

çıkan Kâr/Zarar durumları aşağıda açıklanmıştır: 

 

TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı 2018 yılını 718.123,48 TL zararla 

kapatmıştır. 

 

TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı İktisadi İşletmesi 2018 Yılı Hesap Dönemini 

10.678,98 TL kârla kapatmıştır.  

 

TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı ile TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı 

Vakfı İktisadi İşletmesinin 2018 yılı faaliyet dönemine ait konsolide gelir tablosunda ise 

dönem zararının 707.444,50 TL olduğu tespit edilmiştir. 

 

Vakfın % 100 hisse ile ortak olduğu TMO Vakfı Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. 2018 Yılı Hesap 

Dönemini 361,93 TL kârla kapatmıştır.  

 

IV-ÖNERİLER 

 

Vakıf üye sayısının giderek azaldığı gözlenmiş olup, üye sayısının arttırılmasına yönelik 

olarak gerekli tedbirlerin alınması, Bu doğrultuda Vakıf Senedinin 3’üncü maddesinin c bendi 

gereğince üyelerin vakıf faaliyetlerinden daha uygun fiyatlarla yararlandırılmasının 

sağlanması temenni olunur. 

 

V-SONUÇ  

 

TMO Sosyal Yardım Sandığı Vakfının 31/12/2018 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunun mali 

durumunu yansıttığı kayıtların vakıf senedi hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine uygun olarak yürütüldüğü tespit edilmiştir. 

 

31/12/2018 tarihli Vakfımız Bilançosu ile aynı tarihli Gelir Tablosunun onaylanarak Genel 

Kurulumuz tarafından ibra edilmesini üyelerimizin tasviplerine arz ederiz. 

 
 

 

 

 

   Feyzullah BULUT             Ahmet KELEŞ   Tuğrul SARIYAT 

                     Denetçi                               Denetçi                        Denetçi 

                     

 


