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Finans ve Varlık
Yönetimi GMY

GİRİŞ

Türkiye Kızılay Derneği ulusal ve uluslararası boyutlardaki afet, savaş, olağanüstü haller gibi
olayların insan üzerindeki etkilerini azaltmak, savunmasız insanların yaşamlarını iyileştirmek ve
ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet ve faaliyetlerini her geçen daha da geliştirerek sürdürmektedir.
Dernek; hizmet ve faaliyetlerinde kurumsal değerleri olan açık iletişim ve güveni merkeze alır ve
ayrıca üyesi bulunduğu Uluslararası Kızılhaç – Kızılay Hareketinin Temel İlkelerine tam bağlı olarak
hareket eder. Bu doğrultuda paydaşlarına yönelik bilgi akışının şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde
yürütülmesine büyük önem atfetmektedir.
Türkiye Kızılay Derneği; bir sivil toplum kuruluşu olarak kendisine emanet edilen kaynakların
mali / finansal yönetiminde herhangi bir suiistimal bulgusu olup olmadığını IFRC Anayasa’nın 8.
(sekizinci) maddesi ve Dernek Tüzüğü’nün 56. (elli altıncı) maddesinin 9. (dokuzuncu) bendindeki
hükümler gereğince düzenli denetimlerin yanı sıra bağımsız denetim kuruluşlarından hizmet alarak
tespit ve teyit eder.

2.

TANIMLAR

Bu politikada geçen;
 UFRS: Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını,
İfade eder.

3.

AMAÇ

Bu politikanın amacı; UFRS’ye uygun olarak finansal durum tabloları, kar veya zarar ve diğer
kapsamlı gelir, öz kaynak değişim ve nakit akış tabloları ile uygulanan muhasebe politikalarının özeti
de dâhil olmak üzere finansal tablo dip notlarını ve denetçi görüşünü içeren bir bağımsız denetim
raporu düzenlenmesi sürecindeki Derneğin prensiplerini düzenlemektir.

4.

KAPSAM

Bu politika, Türkiye Kızılay Derneğinin üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını, gönüllülerini,
bağışçılarını, yararlanıcılarını, araştırmacılarını, tedarikçilerini, etkileşimde olduğu iş ortaklarını ve
diğer tüm üçüncü kişileri kapsamaktadır. Türkiye Kızılay Derneği, bu politikaya uygun hareket eden
kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

5.

POLİTİKA METNİ

Türkiye Kızılay Derneği;
 Her mali döneminin sonunda söz konusu mali dönemlerin hesaplarını Genel Merkez
Denetim Kurulunun yanı sıra bağımsız dış denetim firmalarına da denetlettirir.
 Bağımsız denetim hizmetini, Genel Merkez Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile alanında
dünyada referans gösterilen firmalardan alır.
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 Dernek çalışanlarının tam bir işbirliği içerisinde bağımsız denetim firmasının denetim
faaliyetlerini desteklemesi ve bağımsız denetime esas teşkil edecek her türlü kaydın, dokümanın ve
diğer bilgilerin firmaya sınırsız bir şekilde erişiminin sağlanması hususunda gerekli önlemleri alır.
 Çıkar çatışmasını bertaraf etmek amacıyla görevlendirdiği firmanın görev süresi boyunca
Dernekle denetim dışında herhangi bir mal, hizmet sağlayıcı veya danışmanlık ilişkisi tesis
etmeyeceğini güvence altına alır.
 Finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışlarının, UFRS’ye uygun olarak
yansıtılması için finansal tabloların doğru bir şekilde hazırlanmasından sorumludur.
 Denetim firmasının denetimi gerçekleştiren denetim ekibi arasında son 3 (üç) yıl içerisinde
Dernek bünyesinde çalışmış denetçi bulunmamasını şart koşar.
 Her 3 yılda bir denetim hizmeti aldığı firmayı değiştirir.
 Denetçi firmadan denetimin bağımsızlığını ve objektifliğini sağlayacak koşulları yerine
getirdiğine dair güvenceyi yazılı olarak alır.
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