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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 
Köy Okulları Değişim Ağı Derneği Yönetim Kurulu’na  
 
1) Görüş 
 
Köy Okulları Değişim Ağı Derneği’nin (“Dernek”) 31 Aralık 2021 tarihli finansal durum tablosu ile aynı 
tarihte sona eren hesap dönemine ait kâr veya zarar tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti 
de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 
 
Görüşümüze göre, Dernek’in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sona eren döneme ait finansal tabloları, 
tüm önemli yönleriyle finansal tabloların 2 no’lu dipnotunda açıklanan muhasebe politikalarına uygun 
olarak hazırlanmıştır. 
 
2) Görüşün Dayanağı 
 
Yaptığımız bağımsız denetim, Uluslararası Denetim Standartlarına (UDS’lere) uygun olarak 
yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin 
Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde 
açıklanmıştır. Finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili olarak Türkiye’deki etik hükümler uyarınca 
Dernek’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Söz konusu hükümler uyarınca etiğe ilişkin diğer 
sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız 
denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna 
inanıyoruz. 
 
3) Dikkat Çekilen Hususlar-Muhasebe Esasının Belirtilmesi ve Kullanımın Sınırlandırılması 
 
Finansal tabloların hazırlanmasında temel alınan muhasebe politikalarının belirtilmiş olduğu 2 no’lu 
dipnota dikkatinizi çekeriz. Finansal tablolar, Dernek Yönetimi’nin ve üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 
hazırlanmıştır. Bu sebeple, finansal tablolar başka amaçlar için uygun olmayabilir. Raporumuz yalnızca 
Dernek ve üyeleri için hazırlanmış olup, Dernek yönetimi veya üyeleri dışındaki taraflara dağıtılamaz. 
Bu husus tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir. 
 
4) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 
 
Dernek yönetimi; finansal tabloların, 2 no’lu dipnotta açıklanan muhasebe politikalarına uygun olarak 
hazırlanmasından ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için 
gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 
 
Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Dernek’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Dernek’i tasfiye etme ya 
da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını 
kullanmaktan sorumludur. 
 
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Dernek’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 
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5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 
 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 
 
Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine 
ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. 
UDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir 
güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. 
Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo 
kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde 
bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 
 
UDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki 
muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 
 
- Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve 
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali 
fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı 
önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.) 
 

- Dernek’in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 

 
- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe 

tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 
 

- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Dernek’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin 
ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı 
hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca 
varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, 
finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması 
durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, 
bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla 
birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Dernek’in sürekliliğini sona erdirebilir. 

 
- Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu 

tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp 
yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

 
Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak 
üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst 
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 
 
Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar 
ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız. 
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B)  Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 
 
1)  TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Dernek’in 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 

hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Dernek esas 
sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa 
rastlanmamıştır. 

 
2)  TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 

kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. 

 
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mustafa Emin Aytan’dır. 
 
 
 
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of Ernst & Young Global Limited 
 
 
 
 
 
Mustafa Emin Aytan, SMMM 
Sorumlu Denetçi 
 
Haziran 6, 2022 
İstanbul, Türkiye 
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İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 

 
(4) 

  Cari dönem Geçmiş dönem 

  (Bağımsız  
denetimden  

geçmiş) 

(Bağımsız  
denetimden  

geçmiş)   
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020   

  
 I. Dönen Varlıklar   
    
A.  Nakit ve nakit benzerleri 2.576.821 1.167.854 
1- Bankalar 2.576.821 1.167.854 
    
B.  Peşin ödenmiş giderler ve gelir tahakkukları 1.590 - 
1- Peşin ödenmiş giderler 1.590 - 
    
C.  Diğer dönen varlıklar 5.849 11.777 
1- Devreden KDV 5.849 11.777 
     

Toplam Dönen Varlıklar 2.584.260 1.179.631 

     
II. Duran Varlıklar   

    
A. Maddi duran varlıklar 186.960 - 
1- Arazi ve arsalar 186.960 - 
     

Toplam Duran Varlıklar 186.960 - 

      

 Toplam Varlıklar 2.771.220 1.179.631 
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İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 

 
(5) 

  Cari dönem Geçmiş dönem 

  (Bağımsız 
denetimden geçmiş) 

(Bağımsız 
denetimden geçmiş)   

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020   
   

I. Kısa vadeli yükümlülükler   
    
A. Diğer borçlar 74.069 43.013 
1- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 3.943 - 
2- Personele borçlar        70.126 43.013 
    
B. Ödenecek vergiler ve diğer yükümlülükler 35.995 16.390 
1- Ödenecek vergi ve fonlar 35.995 16.390 
    

  Toplam kısa vadeli yükümlülükler 110.064 59.403 

    
    
  II. Ana ortaklığa ait özkaynaklar   
    
A. Ödenmiş Sermaye - - 
1- Sermaye - - 
    
B. Geçmiş Yıllar Karları/Zararları (-) 1.120.228 217.678 
    
C. Net Dönem Karı/(Zararı) 1.540.928 902.550 
  

 
  

  Toplam özkaynaklar 2.661.156 1.120.228 

  
 

  

  Toplam yükümlülükler ve kaynaklar 2.771.220 1.179.631 
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İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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  Cari dönem 

  (Bağımsız denetimden 
geçmiş)   

1 Ocak 2021-  
31 Aralık 2021   

 
A. Brüt gelirler 3.833.002 
1- Diğer gelirler 3.833.002 
   
B. Satış indirimleri (-) (10.000) 
1- İadeler (-) (10.000) 
      

Net gelirler 3.823.002 

     
C. Hizmet maliyeti (-) (170.582) 
1- Verilen hizmet maliyeti (-) (170.582) 
     

  Brüt kar  3.652.420 

     
D. Operasyonel giderler (-) (2.597.461) 
1- Genel yönetim giderleri (-) (2.597.461) 
     

  Esas faaliyet karı 1.054.959 

     
E. Diğer operasyonel gelirler ve kazançlar 485.969 
1- Faiz geliri 268.617 
2- Kambiyo karı 61.671 
3- Diğer olağandışı gelirler 155.681 
   

  Olağan kar 1.540.928 

     

  Net dönem karı 1.540.928 
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I. Dernek hakkında bilgi 
 
Köy Okulları Değişim Ağı Derneği, 05 Aralık 2016 yılında merkezi İstanbul’da olmak üzere 5253 Sayılı 
Dernekler kanuna uygun olarak kurulmuştur. Derneğin başka bir şubesi bulunmamaktadır. Dernek, köy 
okullarında okuyan öğrencilerin sosyal, bilişsel ve duygusal becerilerinin artması, bu okullardan çalışan 
öğretmenlerin mesleki motivasyonlarının yüksek tutulması, mesleki ve kişisel gelişimleri için çeşitli 
olanaklar sağlanması amacı ile kurulmuştur.  
 
KODA Türkiye’de tescil edilmiştir ve merkezi aşağıdaki adreste bulunmaktadır:  
 
Murat Reis Mah. Gazi Cad. No:79/ Üsküdar/ İstanbul  
  

II.     Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 
 
Finansal tabloların hazırlanma esasları 
 
İlişikteki finansal tablolar Türk Ticaret Kanunu’na (TTK), vergi mevzuatına ve T.C. Maliye Bakanlığı 
tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı’na uygun olarak hazırlanmaktadır.  
 
1992 yılı sonunda Maliye Bakanlığı, finansal tablo şekillerini ve mali kuruluşlar dışındaki tüm şirketlerin 
kullanması gereken başlıca muhasebe kavramlarını belirten THP’nı yayımlamıştır. İşletme, yasal 
defterlerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”), vergi mevzuatına ve T.C. Maliye Bakanlığı 
tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP)’na uygun olarak tutmaktadır. 
 
2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlan Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kurulan Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), diğer yetki ve görevlerinin yanı sıra, tabi 
oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait finansal tabloların; ihtiyaca uygunluğunu, 
şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşıla bilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, 
uluslararası standartlarla uyumlu TMS’leri oluşturmak ve yayımlamakla ve Türkiye Muhasebe 
Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almakla, bu 
konuda kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları 
düzenlemeler hakkında onay vermeye yetkilidir. 
 
Nakit ve nakit benzerleri 
 
Hazır değerler, bankalardaki nakit paralardan oluşmaktadır. Hazır değerler, nakit olarak elde veya 
bankada bulunan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme imkânı 
bulunan varlıkları içermektedir. 
 
Yabancı para işlemleri 
 
Dönem içinde yabancı para cinsinden gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınarak, 
bilânçoda yer alan yabancı para cinsinden varlık ve borçlar ise bilânço tarihindeki kurlar kullanılarak 
Türk Lirası’na çevrilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) döviz alış kuru ile 
değerlenmiştir. Yabancı para cinsinden işlemlerin ve bilânço kalemlerinin Türk Lirası’na çevrilmesinden 
meydana gelen kur farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır.  
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II- Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Gelirler 
 
Dernek tüzüğü (Md.12) uyarınca derneğin gelirleri aşağıda sıralanmıştır. 
 

- Üye Aidatı: Üyelerden alınacak olan giriş aidatı ve yıllık aidat genel kurul tarafından belirlenir ve 
yönetim kurulu tarafından tahsil edilir. 

- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleri ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 
- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor 

yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelir, 
- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler. 
- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. 
- Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari 

faaliyetlerden elde edilen kazançlar. 
- Diğer gelirlerden oluşmaktadır. 

 
Diğer bilanço kalemleri 
 
Diğer bilanço kalemleri defter değerinden kaydedilir. 
 
İşletme Sürekliliği 
 
Dernek, işletmenin sürekliliği esaslarına ilişkin mali tabloları hazırlamıştır. 
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III.    Tek düzen hesap planı ekinde yer alan dipnot açıklamaları 
 
a. Bilanço notları 
 

1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı: Bulunmamaktadır. 
(31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
 

2- Dernek yönetim kurulu başkan ve üyelerine ve genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 
yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yönetime verilen avans ve krediler: 

 
a) Cari dönemde verilen avans ve kredi tutarları: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
b) Cari dönem sonu avans ve kredilerin bakiyesi: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
 

3- Aktifler üzerindeki toplam sigorta kapsamı: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
 
4- Alacakları teminat altına alan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Bulunmamaktadır. 

(31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
 

5- Alınan krediler için verilen ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 
2020 tarihleri itibariyle alınan krediler için verilen teminatlar aşağıda listelenmiştir; 
 
Pay rehni: Bulunmamaktadır. 
 
Alacaklılar lehine devir: Bulunmamaktadır. 
 
Ticari rehin: Bulunmamaktadır. 
 
İpotek sözleşmesi: Bulunmamaktadır. 
 
Teminat tutarı: 13.09.2018 tarihinden itibaren 13.09.2023 de vade sonu olan bina kirası karşılığı olarak 
AKBANK’a verilen 16.500 TL tutarında kesin teminat bulunmaktadır. (31.12.2020:16.500 TL). 
 

6- Bilançoda yer almayan toplam taahhüt tutarı: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
 
7- Nakit ve nakit benzeri hesaplarda döviz bakiyeleri: 
 

31 Aralık 2021 

Tür Tutar  Döviz Kuru  TL Tutar 

    
Banka    
USD    
 

 31 Aralık 2020 

Tür Tutar  Döviz Kuru  TL Tutar 

    
Banka    
USD    

 
 

8- Yabancı para cinsinden alacaklar (avanslar dahil): Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – 
Bulunmamaktadır). 
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III.     Tek düzen hesap planı ekinde yer alan dipnot açıklamaları (devamı) 
 
9- Yabancı para cinsinden borçlar (alınan avanslar ve hissedarlara borçlar dahil): Bulunmamaktadır. 

(31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
 

10- Bankalar garantili borçlanma senetleri ve finansman bonoları: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – 
bulunmamaktadır). 
 

11- Mevcut ve gelecek dönemlerde kullanılacak toplam yatırım indirimi indirimi: Bulunmamaktadır. 
(31.12.2020 – bulunmamaktadır). 
 

12- Adi hisse senedine dönüştürülebilen tahviller: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 –Bulunmamaktadır). 
 
13- Sermayeyi temsil eden adi hisse senetlerinin dökümü: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – 

Bulunmamaktadır). 
 
14- Yıl boyunca ihraç edilen adi hisse senetleri: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
 
15- Hissedarlar: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 

 
16- Dernek’in % 10 ve daha fazla iştirak sahibi olduğu bağlı şirketler ve bağlı ortaklıklar: 

Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
 
17- Stok değerleme yöntemi:  
 

a) Cari dönemde kullanılan yöntem: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
b) Önceki dönemde kullanılan yöntem: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
c) Cari dönemde yöntem değişikliğine bağlı stokta artış / azalış : Bulunmamaktadır (31.12.2020 – 
Bulunmamaktadır). 
 

18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri: 
 

 31.12.2021 31.12.2020 
   
Satın alınan veya inşa edilen malın maaliyeti 186.960 - 

 
 
19- Ortaklar, iştirakler ve ilişkili taraflara ticari borçlar ve ticari alacaklar: Bulunmamaktadır. 

(31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
 
20- Cari dönemdeki ortalama personel sayısı: 18 (2020: 9) 
 
 

21- Bilanço tarihinden sonraki açıklanacak olaylar: 2022 yılının Ocak ayından itibaren Rusya ile Ukrayna 
arasında yaşanan gerginlik, rapor tarihi itibarıyla krize ve sıcak çatışmaya dönüşmüştür. Krize konu olan 
iki ülkede Dernek’e ait bir faaliyet yürütülmemektedir. Dernek’in faaliyetlerini yürüttüğü coğrafyalar göz 
önünde bulundurulduğunda Dernek operasyonları üzerinde direkt bir etki beklenmemektedir.  Ancak, 
rapor tarihi itibarıyla krizin seyrinin belirsiz olması sebebiyle, küresel ölçekte yaşanabilecek gelişmelerin, 
bu gelişmelerin küresel ve bölgesel ekonomiye olası yansımalarının, Dernek operasyonlardaki etkileri 
makul bir şekilde tahmin edilememektedir. 

 

22- Önemli ancak tutarları tahmin edilemeyen koşullu kazanç ve kayıplara ilişkin bilgiler (Dönem 
sonucunu etkileyebilecek ve Dernek'e sorumluluk doğurabilecek hukuki ihtilaflar da bu bölümde 
açıklanmıştır): Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
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III.    Tek düzen hesap planı ekinde yer alan dipnot açıklamaları (devamı) 

 

23- Dernekin kâr marjlarını önemli ölçüde etkileyen muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve 
parasal e tkileri: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
 

24- Bankalarda bloke mevduatın tutarı: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
 

25- Ortaklar, bağlı ortaklıklar ve ilişkili şirketler tarafından ihraç edilen menkul kıymetler ile uzun 
vadeli finansal varlıklarda yer alan menkul kıymet tutarı: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – 
Bulunmamaktadır). 

 

26- Bağlı ortaklıkların ve bağlı şirketlerin sermaye artırımlarından dolayı elde edilen bedelsiz pay 
tutarı: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 

 

27- Her bir borçlanma ve borçlanma aracı grubu için ayrı ayrı açıklanan sonraki dönemlere ilişkin 
kısa ve uzun vadeli borçlanmalara ve borçlanma araçlarına (katılma temettü senetleri dahil) 
tahakkuk eden faiz gideri tutarı: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 

 

28- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar adına üçüncü kişilere verilen teminat, avans, ciro gibi 
yükümlülüklerin tutarı: Bulunmamaktadır (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 

 

29- Finansal tablolar için önemli olan veya finansal tabloların yorumlanması, doğru ve gerçeğe 
uygun sunumu açısından açıklanması gereken diğer hususlar: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – 
Bulunmamaktadır). 

 
30- Mali tabloların onaylanma tarihi: Dernek’in finansal tabloları 11 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Yönetim 

Kurulu’nda onaylanmıştır. 
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III.     Tek düzen hesap planı ekinde yer alan dipnot açıklamaları (devamı) 

 
b. Gelir tablosu dipnotları  
 

1. Cari yıl amortisman ve birikmiş amortisman gideri: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 –    
Bulunmamaktadır). 
 

2- Toplam finansal gider: 
 

 31.12.2021 

  
a) Gider -- 
 

3- Ortaklar, bağlı şirketler ve bağlı ortaklıklarla ilgili finansman giderlerinin payı: Bulunmamaktadır. 
(31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 

 

4- Ortaklar, bağlı şirketler ve bağlı ortaklıklara satışlar: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – 

Bulunmamaktadır). 
 

5- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla ilgili faiz gelir / gideri, kira gelir / gideri ve diğer masraflar: 
Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
 

6- Dönem içinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 
yardımcıları gibi üst yönetime ödenen ücret ve yan menfaatlerin toplam tutarı: Bulunmamaktadır. 
(31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 

 
7- Amortisman yöntemleri ve amortisman yöntemlerindeki değişiklikler nedeniyle dönem 

amortisman giderinde artış (+) azalma (-): Dernek'in amortismana tabi maddi ve maddi olmayan duran 
varlığı olmadığı için amortisman ve itfa yöntemi bulunmamaktadır. 

 
8- Stok maliyetlendirme sistemleri (sipariş aşaması veya maliyeti) ve yöntemler (ağırlıklı ortalama, 

FIFO, hareketli ağırlıklı ortalama): Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
 
9- Varsa, kısmi veya tam fiziki stok sayımı yapılmama nedenleri: Bulunmamaktadır (31.12.2020 – 

Bulunmamaktadır). 
 

10- Yurt içi ve yurt dışı satışlara dahil edilen yan ürün, hurda, atık madde satış ve hizmet gelirlerinin 
her birinin brüt satışların %20'sini aşması kaydıyla münferit tutarları: Bulunmamaktadır. 
(31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
 

11- Önceki döneme ait gider ve zararlara ilişkin gelir ve giderlerin tutar ve kaynaklarını gösteren  
açıklayıcı not: Bulunmamaktadır. (31.12.2020 – Bulunmamaktadır). 
 

12- Adi hisseler ve imtiyazlı paylar için ayrı ayrı açıklanan hisse başına kazanç ve kazanç yüzdesi:  
 

 31 Aralık 2021 

  
Net dönem karı/(zararı) 1.540.928 
Hisse adedi 1 
Adi hisse başına kar /(zarar) (TL): 1.540.928 
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13- Gelirler 
 
1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 aralığında elde edilen gelirler aşağıdaki şekildedir: 
 

GELİRLER (TL)  
  
1.Bağış ve yardımlar 3.823.002 
2. Faiz gelirleri  268.617 
3. Diğer olağandışı gelir ve karlar 155.681 
4. Kur farkı gelirleri 61.671 
  
Toplam 4.308.971 

 
01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait yapılan bağışlar aşağıdaki gibidir; 
 

AÇIKLAMA TUTAR (TL) 

  
Stıftung Auxılıum (998.940) 
Karl Kahane Stıftung (529.153) 
Turkish Philanthropy Funds (411.814) 
Empower (358.991) 
Creschzz80a (240.350) 
Kurumsal Bağışlar (124.933) 
Bağış Geliri (117.912) 
Proje Geliri (100.600) 
Metin Arghan (100.000) 
Kerim Oktay Yalman (90.000) 
Bir Adım Var Vakfı (60.000) 
Sabancı Vakfı (59.373) 
Paraşüt Yazılım Teknolojileri (30.000) 
Öğretmen Toplulukları (27.100) 
Qnb Finansbank (24.110) 
Mayen Telekomünikasyon (21.600) 
Turkısh Phılanthropy (20.666) 
Sivil Toplum İçin Destek Vakfı (15.000) 
15.000 TL altındaki bağışlar (502.460) 

  

Toplam (3.833.002) 

 
14- Giderler 

 
1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 aralığında elde edilen giderler aşağıdaki şekildedir: 
 

GİDERLER (TL)  
  
1.Genel yönetim giderleri 2.597.461 
2.Amaca yönelik giderler 170.582 
3.Kur farkı giderleri - 

  

Toplam 2.768.043 

 
Genel yönetim giderleri içerisinde personel giderleri 1.860.887 TL olup, dernek çalışanlarına yapılan 
ücret ve benzeri menfaatlar ve bunların yasal yükümlülüklerinden oluşmaktadır. Derneğin diğer genel 
yönetim giderleri 736.574 TL’dir. Bu giderler derneğin amaca yönelik ve personel giderleri dışında kalan 
dernek faaliyetlerinin (kira, yemek vb.) yönetimi idamesi için yapılan harcamalardan oluşmaktadır. 


