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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 

Görüş 

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği’nin 
(“Dernek”), 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren 
hesap dönemine ait gelir tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil 
olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş 
bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, tüm önemli yönleriyle, III No’lu 
dipnotta belirtilen muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Görüşün Dayanağı 

Yaptığımız bağımsız denetim, Uluslararası Denetim Standartlarına (“UDS”) 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 Uluslararası Muhasebe Meslek Mensubu Etik 
Standartlar Kurulu (“IESBA”) tarafından yayımlanan Meslek Mensupları için Etik 
Kurallar (“Etik Kurallar”) uyarınca Dernek’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. 
Etik Kurallar 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.  



 

 

Dikkat Çekilen Husus – Muhasebe Esasının Belirtilmesi 

Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikalarını açıklayan III No’lu 
dipnota dikkat çekeriz. Dernek tarafından uygulanan muhasebe politikaları, diğer ülkelerde 
kabul edilen standartlardan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndan (“UFRS”) 
farklılıklar içermekte olup, bu farklar ilişikteki finansal tablolara yansıtılmamıştır. Bu nedenle 
ilişikteki finansal tablolar, Dernek’in finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını, bu finansal 
tabloları kullanacak olan kişilerin bulunduğu ülkelerdeki genel kabul görmüş muhasebe 
sistemlerine veya UFRS’ye uygun olarak göstermek üzere sunulmamıştır ve bu sebeple, bu 
finansal tablolar başka amaçlar için uygun olmayabilir. Ancak bu husus, tarafımızca verilen 
görüşü etkilememektedir. 

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 

Dernek yönetimi; finansal tabloların III No’lu dipnotta belirtilen 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. 

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. 

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. 

 
 
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
 

 
 
Merih Koçum, SMMM 
Sorumlu Denetçi 
 
 
15 April 2021 
İstanbul, Türkiye 
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  Cari Dönem Önceki Dönem 
 Dipnot 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 
    
    
VARLIKLAR    
Nakit ve nakit benzerleri IV 831,162 495,778 
Kısa vadeli alacaklar V 108 777 
Verilen avanslar V 298 276 
Dönen Varlıklar  831,568 496,831 
    
Maddi duran varlıklar, net VI 1,332 15,137 
Duran Varlıklar  1,332 15,137 
    
TOPLAM VARLIKLAR  832,900 511,968 
    
    
KAYNAKLAR    
Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler  8,990 4,944 
Kısa Vadeli Yükümlülükler  8,990 4,944 
    
Geçmiş yıllar gelirleri  507,024 343,613 
Cari dönem net gelir / (gider) fazlası   316,886 163,411 
Özkaynaklar  823,910 507,024 
     
TOPLAM KAYNAKLAR  832,900 511,968 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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  Cari Dönem Önceki Dönem 

 Dipnot 
1 Ocak – 

31 Aralık 2020 
1 Ocak – 

31 Aralık 2019 
    
Bağış ve yardımlar VII 1,338,366 1,928,684 
Yıllık üyelik aidatı VII 12,650 18,550 
Diğer gelirler VII 139,528 54,235 
    
Faaliyet Gelirleri  1,490,544 2,001,469 
    
Amaca yönelik giderler VIII (1,058,058) (1,712,130) 
Personel giderleri  (82,061) (63,358) 
Kira giderleri  (1,431) (1,500) 
Diğer giderler  (32,108) (61,070) 
    
Faaliyet Giderleri  (1,173,658) (1,838,058) 
    
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir / 
(Giderler), net  -- -- 
    
Faaliyet Karı / (Zararı)  316,886 163,411 
    
Dönem Net Karı / (Zararı)  316,886 163,411 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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I. Dernek’in organizasyonu ve faaliyet konusu 

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 yapılmıştır. 1 
Eylül 2014 tarihi itibarıyla söz konusu işbirliğine son verilmiştir. Bu tarihten itibaren Dernek 
faaliyetlerine Gambiya’ya atanan bir dernek üyesi aracılığıyla devam etmektedir. 

2012 yılında, 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. 2014 yılında Gambiya projesi kapsamında 
Constrruire La Paixile (“COPI”), Action Aid ve UNISANA – Bologna ile iş birliği anlaşmaları 
yapılmıştır. 

2015 yılı Mart ayında, Dernek, amacına yönelik olarak Gambiya ile birlikte ikinci bir en az gelişmiş 
ülke olarak Senegal’de çeşitli bölge ve köylerde sürdürülebilir bir beslenme ve gelişmenin sağlanmasını 
destek amacıyla, Constrruire La Paixile (“COPI”) ile işbirliği anlaşması imzalayarak, su kuyusu projesi, 
küçükbaş hayvancılık, solar panel sistemleri, değirmen, fırın, eğitim, umut ekiyoruz(tohum), güneş 
ocakları, mikro kredi projeleri başlatmıştır. 

Dernek, sürdürülebilir gelişimi sağlamak, istihdamı artırmak ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak 
amacıyla 3 Ağustos 2016 tarihinde Sen De Gel The Gambia ile protokol imzalamıştır. Dernek, yeni su 
kuyuları yapımı, çalışmayan eski su kuyularının rehabilitasyonu, kadın tarım bahçeleri, değirmen 
projeleri, güneş enerjili aydınlatma projeleri ve mikro kredi projeleriyle sürdürülebilir projelerine 
Gambiya ve Senegal’de devam etmektedir. 

II. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 

Finansal tabloların sunum esasları 

Dernek, finansal kayıtlarını Türk Lirası (“TL”) cinsinden, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe 
Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’ne (“MSUGT”) uygun olarak hazırlamaktadır. 

Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.  
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III. Muhasebe politikalarının özeti 

İlişikte sunulan finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan belli başlı muhasebe ilkeleri aşağıdaki 
gibidir: 

1. Ayni Bağışlar 

Ayni bağışlar tahmini elde etme maliyeti ile kaydedilmektedir. 

2. Yıllık Üyelik aidatı, üyelik giriş aidatı ve bağışlar  

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

3. Giderler 

Giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. 

4. 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 gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 

5. Raporlama tarihinden sonraki olaylar 

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

IV. Nakit ve nakit benzerleri 

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019    
   
Bankadaki nakit  831,162 476,463 

Vadesiz mevduat 831,162 476,463 
Diğer hazır değerler -- 19,315 
Toplam 831,162 495,778 

V. Verilen avanslar 

Dernek’in Gambiya ve Senegal’de gönüllü olarak bulunan görevlisine projelerle ilgili harcamalar ile 
barınma, yemek, yolculuk ve diğer harcamaları ve mali müşavirlik hizmeti için verilen avanslardan 
oluşmaktadır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 108 TL verilen avans bulunmaktadır (31 Aralık 2019: 276 
TL). 

Kısa vadeli alacaklar, asgari geçim indirim dolayısıyla oluşan bordro ve ücret tahakkuklarından 
oluşmaktadır.  31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 298 TL kısa vadeli alacak bulunmaktadır (31 Aralık 2019: 
777 TL). 
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VI. Maddi Duran Varlıklar 

 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla, duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 

     
 1 Ocak 2020 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2020 
Maliyet     
Taşıtlar 52,006 -- -- 52,006 
Demirbaşlar ve teçhizatlar 2,365 -- -- 2,365 
Toplam Maliyet 54,371 -- -- 54,371 
     
Amortisman     
Taşıtlar (36,869) (13,805) -- (50,674) 
Demirbaşlar ve teçhizatlar (2,365) -- -- (2,365) 
Birikmiş Amortisman (39,234) (13,805) -- (53,039) 
     
Net Defter Değeri 15,137 (13,805) -- 1,332 

 
     
 1 Ocak 2019 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2019 
Maliyet     
Taşıtlar 52,006 -- -- 52,006 
Demirbaşlar ve teçhizatlar 2,365 -- -- 2,365 
Toplam Maliyet 54,371 -- -- 54,371 
     
Amortisman     
Taşıtlar (26,200) (10,669) -- (36,869) 
Demirbaşlar ve teçhizatlar (1,774) (591) -- (2,365) 
Birikmiş Amortisman (27,974) (11,260) -- (39,234) 
     
Net Defter Değeri 26,397 (11,260) -- 15,137 

VII. Bağışlar ve Üyelik Gelirleri 

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren yıllara ait bağışların detayı aşağıdaki gibidir: 

  
1 Ocak –  

31 Aralık 2020 
1 Ocak –  

31 Aralık 2019 
   
Nakit bağışlar 1,338,366 1,928,684 
   
Toplam 1,338,366 1,928,684 

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait ayni bağış bulunmamaktadır (31 Aralık 2019: 
Bulunmamaktadır). 

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait üyelik aidatı geliri 12,650 TL tutarındadır (31 Aralık 2019: 
18,550 TL). 

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait diğer gelirlerin, 138,290 tutarındaki kısmı kur farkı 
gelirlerinden ve 1,237 TL tutarındaki kısmı SGK Teşvik gelirlerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2019: 
29,420 TL kur farkı geliri, 24,815 TL SGK Teşvik gelirinden oluşmaktadır).  
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VIII. Kuruluş amacına yönelik giderler 

 
1 Ocak – 

31 Aralık 2020 
1 Ocak – 

31 Aralık 2019 
   
   
Yurt dışı proje giderleri (1) 910,012 1,598,530 
Yurtdışı seyahat, konaklama ve ulaşım giderleri (2) 148,046 113,600 
   
Toplam 1,058,058 1,712,130 

Yukarıdaki giderler Gambiya'da ve Senegal’de gerçekleştirilmekte olan projeler için yapılmıştır. 
(1) Sürdürülebilir kalkınma projeleri (Su Kuyusu, Değirmen, Hayvancılık vb.) ile ilgili olarak 

Gambiya ve Senegal’de gerçekleştirilen projelere yapılan ödemeleri içermektedir. 
(2) Gambiya ve Senegal’de bulunan gönüllünün konaklama, ulaşım ve yiyecek gibi kişisel 

giderlerini içermektedir. 

IX. Raporlama tarihinden sonraki olaylar 

Bulunmamaktadır. 
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