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BAGIMSIZ DENETiM RAPORU

So'syal ve Ekonornik YaEamda Nit€likli DeSiEim ve
Geligime Destek Derne$i Ydnetim Kurulu Uyeleri'ne

Giri$

Sosyal ve Ekonomik Yapamda Nitelikli Degigim ve Geligime Destek Dernegi'nin (o'Dernek")
iligikteki 3l Arahk Z0l2 tarihi itibariyle hazrlanan mali durum tablosunu ve 6 $ubat 2012 - 3l
Arahk 2012 dcinemine ait kapsamh gelir - gider tablosunu, rizsermaye deSigim tablosunu ve nakit
akrm tablosunu, v€ dnemli muhasebe politikalmnm rizetini vo dipnotkr ful€rriq buluntryoruz.

Mali tablolar ile ilgili olarhk ydnetimin sorumlulu[u

Dernek ydnetimi mali tablolarrn Uluslararasr Finansal Raporlama Standartlanna gcire hazrlanmasr
ve dtffist bir qekilde srmrnnrmdan sonrmludur. Bu swtrmluluk, mali tablolrrn hata ve/vrya hile ve
usulsiizliikten kaynaklanan Onemli yanhghklar igermeyecek bigimde hazrlanarak, gergegi diiriist
bir qekilde yansrtmasmr sallamak amacryla gerekli ig kontrol sisteminin tasarlanmaslnl,
uygulanmasml ve devam ettirilmesini, kogullann gerektirdipi muhasebe tahminlerinin yaprlmasmr
ve uygun muhasebe politikalannrn segilmesini igermektedir.

Bafrmsrz denetim kurulugunun sorumlulufu

Sorumlulugumuz yaptrfrmrz denetime dayanarak bu mali tablolar hakkrnda gdrib bildirmektir.
Denetimimiz Uluslararasr Denetim Standartlarma uygun olarak gergeklegtirilmiqtir. Bu standartlar,
etik ilkelere uyulmasrru ve denetimin mali tablolann gergegi dogru ve diiriist bir bigimde yansrtry
yansrtmadr$t konusunda makul bir gtivenceyi saglamak iizere planlanarak yiiriittilmesini
gerektirmektedir.
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Denetim, mali tablolarda yer alan tutarlar ve dipnotlar ile ilgili denetim kanrh toplamak amacryla
denetim tekniklerinin kullanrlmasmr igermektedir. Denetim tekniklerinin segimi, mali tablolann,
hata ve/veya hile ve usulstizltikten kaynaklanrp kaynaklanmadr$ hususu da dahil olmak ir-ere,
dnemli yanhghk igerip igermedi[ine dair risk degerlendirmesini de kapsayacak gekilde mesleki
kffiaa*imire grhe yapthmqtrr. Bu risk de$prl€ndirmesinde, Demek'in ig k€fttrol sis$emi g$z tidhdo
bulundurulmugtur. Ancak, amacrmrz ig kontrol sisteminin etkinligi hakkrnda gOriig vermek degil,
denetim tekniklerini kogullara uygun olarak tasarlamak amacryla Dernek y<inetimi tarafindan
hanrlanan mali tablolar ile ig kontrol sistemi arasrndaki iligkiyi ortaya koymaktr. Denetimimiz,
aynca Dernek y6netimi tarafindan benimsenen muhasebe politikalan ile yaprlan dnemli muhasebe
tatminterinin ve mati tablotarm bir bfftn olarak stmumunun uyguntugunun de$ertendiritmesini
igermektedir.

Denetim srasmda temin etti$imiz denetim kanrtlannrn, g<irtiqiimiiziin olugturulmasma yeterli ve
uygun bir dayanak olugturduSuna inanryoruz.

Gdriig

Gtiriigiimiize gdre, iligikteki mali tablolar, Sosyal ve Ekonomik Yagamda Nitelikli Degigim ve
Geligime Destek Dernegi'nin 3l Arahk 2012 tarihi itibariyle gergek mali durumunu ve 6 $ubat
2Al2 - 31 AraI* zln &inenrine ait faaliyet sonuglaruu ve sakit akrmlannq Uluslararasr Fina$sd
Raporlama Standanlan gergevesinde do$u ve dtirtist bir bigimde yansrtmaktadrr.

ENGIN @rmsrz llenetin ve Serbest It4rli Mfl+rvirlik Anonim $irlr+li
Member Firm of G THORNTON International

2T Martz0l3
istanbul, Tiirkiye

Partner
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SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ DURUM TABLOSU

(Para birimi: Türk Lirası)

Not

VARLIKLAR

Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri 4 9.850
Verilen avanslar 5 1.173
Ayni bağışlar 6 2.650

Dönen varlıklar toplamı 13.673

VARLIKLAR TOPLAMI 13.673

YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa vadeli yükümlülükler
Gelecek yıllara ait yıllık üyelik aidatı 1.200
Ödenecek giderler 675

Kısa vadeli yükümlülükler toplamı 1.875

Yükümlülükler toplamı 1.875

ÖZKAYNAKLAR
Gelir - gider farkı 11.798

Özkaynaklar toplamı 11.798

YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 13.673

İlişikteki notlar bu mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ
6 ŞUBAT 2012 - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT KAPSAMLI GELİR - GİDER TABLOSU

(Para birimi: Türk Lirası)

Not

Gelirler
Yıllık üyelik aidatı 3 4.599
Üyelik giriş aidatı 3 9.890
Bağışlar 3 ve 7 111.920
Diğer gelirler 452

126.861

Kuruluş amacına yönelik giderler 3 ve 8 (113.195)
Kira giderleri 3 (1.375)
Diğer giderler 3 (493)

Vergi öncesi gelir - gider farkı 11.798

Dönem vergi gideri -
Ertelenmiş vergi gideri -

Net gelir - gider farkı 11.798

Diğer kapsamlı gelirler ve giderler -

Toplam kapsamlı gelir - gider farkı 11.798

İlişikteki notlar bu mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ
6 ŞUBAT 2012 - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Para birimi: Türk Lirası)

Birikmiş

gelir-gider Toplam
farkları özkaynaklar

6 Şubat 2012 tarihi itibariyle bakiye - -

Toplam kapsamlı gelir - gider farkı
Döneme ait net gelir - gider farkı 11.798 11.798

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle bakiye 11.798 11.798

İlişikteki notlar bu mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ
6 ŞUBAT 2012 - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM TABLOSU

(Para birimi: Türk Lirası)

Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları:

Net gelir - gider farkı 11.798

Net gelir - gider farkı ile faaliyetlerden sağlanan net nakit girişlerinin
mutabakatı için gerekli düzeltmeler:

Ödenecek giderler 675
Ayni bağışlar (2.650)

İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyetlerden sağlanan gelir - gider farkı 9.823

İşletme sermayesindeki değişimler:
Verilen avanslar (1.173)
Gelecek yıllara ait yıllık üyelik aidatı 1.200

Faaliyetlerden sağlanan net nakit girişleri 9.850

Nakit ve nakit benzerlerindeki artış 9.850
6 Şubat 2012 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerleri -

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerleri 9.850

İlişikteki notlar bu mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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1. Kuruluş amacı ve faaliyetler 

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği (“Dernek”) 6 Şubat 
2012 tarihinde İstanbul, Türkiye’de kurulmuştur. Dernek’in merkezi Otağtepe Caddesi, Taman 
Sokak No. 19, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresindedir. 

Dernek, ulusal ve uluslararası alanda sınır tanımaksızın, sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve 
sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla, yoksullukla mücadele ederek, istihdam yaratarak, 
kadınların ve gençlerin gelişimine yönelik projeler üreterek, ulusal ve uluslararası alanda sivil ve 
diğer benzer hedefleri bulunan kuruluşlar ile işbirliği yaparak, Birleşmiş Milletler Bin Yıl 
Hedefleri’ne sadık kalarak ve özellikle en az gelişmiş ülkelerin sorunlarını gözeterek 
yapılandıracağı projeleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. 

Yukarıdaki amacı doğrultusunda, 2012 yılında, Dernek Gambiya’da kurulmuş bulunan Women 
Advancement and Child Care (“WACC”) adlı sivil toplum örgütü ile bir işbirliği anlaşması 
imzalamıştır. Anlaşmanın amacı, Gambiya’daki çeşitli bölge ve köylerde sürdürülebilir bir 
beslenme ve gelişmenin sağlanmasının desteklenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Dernek ve 
WACC, balıkçılık, hayvancılık ve benzeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi; bilgisayar, kaynakçılık, 
marangozluk, dikiş ve benzeri becerilerin geliştirilmesi; ve halen küçük ölçekli işletmelerin 
faaliyetlerini gerçekleştiren ev kadınlarına mikro kredi verilmesi için kaynak ve eğitim sağlanması 
hususunda işbirliği yapacaklardır. 

Dernek, Gambiya’da gerçekleştirmeyi hedeflediği projelere destek sağlamak için Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (“TİKA”) ile 
temaslarda bulunmuştur. Bu temasların sonucunda, TİKA söz konusu projeler kapsamında 5 adet 
balıkçı teknesinin direk olarak Gambiya’ya gönderilmesini sağlamıştır. 

2. Mali tabloların sunumuna ilişkin esaslar 

Dernek, yasal muhasebe kayıtlarını Türkiye’de yürürlükte olan mali mevzuata uygun olarak işletme 
usulüne göre tutmakta ve yasal mali tablolarını buna uygun olarak Türk Lirası (“TL”) bazında 
hazırlamaktadır. 

İlişikteki mali tablolar, yasal muhasebe kayıtlarının, tarihi maliyet esası baz alınarak, mali 
tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtması ilkesi doğrultusunda, yapılan düzeltmeler 
ve sınıflandırmalar ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. 

3. Uygulanan önemli muhasebe politikaları 

Ayni bağışlar 

Ayni bağışlar tahmini elde etme maliyeti ile kaydedilmektedir. 

Yıllık üyelik aidatı, üyelik giriş aidatı ve bağışlar 

Yıllık üyelik aidatı, üyelik giriş aidatı ve bağışlar tahsil edildikleri anda gelir olarak 
kaydedilmektedir. 
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Giderler 

Giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. 

Yabancı para işlemleri 

Dernek, yabancı para cinsinden yapılan işlemleri Türk Lirası’na çevirirken işlem tarihinde geçerli 
olan döviz kurlarını esas almaktadır. Bilançoda yer alan yabancı para cinsinden parasal varlıklar ve 
yükümlülükler bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. 
Yabancı para cinsinden işlemlerin veya parasal bilanço kalemlerinin Türk Lirası’na çevrilmesi 
sonucu oluşan kur farkı gelirleri veya giderleri ilgili dönemde kapsamlı gelir – gider tablosuna 
yansıtılmaktadır. 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar 

Dernek, bilanço tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali 
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltmektedir. Bilanço tarihinden sonraki 
düzeltme gerektirmeyen hususlar, önemli olması durumunda, mali tablo dipnotlarında 
açıklanmaktadır. 

4. Nakit ve nakit benzerleri 

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, nakit ve nakit benzerleri bir bankadaki mevduat hesabından 
oluşmaktadır. 

5. Verilen avanslar 

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, tutar Dernek’in Gambiya’da bulunan gönüllü görevlisine barınma, 
yemek, yolculuk ve diğer harcamaları için verilen avanstan oluşmaktadır. 

6. Ayni bağışlar 

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, ayni bağışların detayı aşağıdaki gibidir: 

5 adet kişisel bilgisayar 1,500 
Dikiş malzemeleri 750 
Dikiş makinası     400 

 2,650 

Ayni bağışlar 2013 yılı içinde Gambiya’ya gönderilmiştir. 

7. Bağışlar 

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, bağışların detayı aşağıdaki gibidir: 

Nakit bağışlar 109,270 
Ayni bağışlar     2,650 

 111,920 
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8. Kuruluş amacına yönelik giderler 

250 adet küçükbaş hayvan 45,397 
2 adet balıkçı teknesi ve ilgili giderleri 22,713 
Gönüllülerin Gambiya’daki giderleri 10,297 
5 adet balıkçı teknesi ile ilgili gümrük vergisi 9,356 
Balık ağları 7,148 
Gönüllülerin yolculuk giderleri 6,724 
WACC koordinatörleri maaş ve harcırahları 4,501 
Proje başlangıç ve açılış giderleri 4,099 
Dizüstü bilgisayar 1,168 
Motorsiklet     1,792 

 113,195 

Yukarıdaki giderlerin tümü Gambiya’da gerçekleştirilmekte olan projeler için yapılmıştır. 

Dernek, Gambiya’da gerçekleştirmeyi hedeflediği projelere destek sağlamak için Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (“TİKA”) ile 
temaslarda bulunmuştur. Bu temasların sonucunda, TİKA söz konusu projeler kapsamında 5 adet 
balıkçı teknesinin direk olarak Gambiya’ya gönderilmesini sağlamıştır. Yukarıda bahsedilen 9,356 
TL tutarındaki gümrük vergisi söz konusu teknelerin Gambiya’ya gönderilmesi ile ilgilidir. 


