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OKUL DESTEK DERNEĞİ
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZEL AMAÇLI BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

Aktif
31 Aralık 2020
I-

II-

Dönen varlıklar
A- Hazır değerler
1Bankalar
B- Stoklar
1Verilen sipariş avansları
C- Diğer dönen varlıklar
1Peşin ödenen vergiler ve fonlar

265.087
265.087
5.890
5.890
1.324
1.324

Dönen varlıklar toplamı

272.301

Duran varlıklar
A- Maddi duran varlıklar
1Demirbaşlar
2Birikmiş amortismanlar (-)

6.146
8.195
(2.049)

Duran varlıklar toplamı

6.146

Toplam varlıklar

278.447

Pasif
31 Aralık 2020
I-

II-

Kısa vadeli yabancı kaynaklar
A- Ticari borçlar
1Satıcılar
B- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler
1Ödenecek vergi ve fonlar
2Ödenecek diğer yükümlülükler

900
900
14.165
5.140
9.025

Toplam kısa vadeli yabancı kaynaklar

15.065

Özkaynaklar
A- Ödenmiş sermaye
B- Dönem net karı

263.382

Toplam özsermaye

263.382

Toplam yabancı kaynaklar ve özsermaye

278.447

Takip eden dipnotlar özel amaçlı finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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OKUL DESTEK DERNEĞİ
22 NİSAN (KURULUŞ) - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZEL AMAÇLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

22 Nisan 31 Aralık 2020
A-

B-

Gelirler
1- Yurtiçi bağış ve yardımları
2- Yurtdışı bağış ve yardımları
3- Diğer

426.271
102.795
13.785

Toplam gelirler

542.851

Giderler
1- Personel giderleri
2- Danışmanlık giderleri
3- Kira giderleri
4- Matbaa giderleri
5- Noter tescil giderleri
6- Temsil ağırlama giderleri
7- Amortisman giderleri
8- Diğer

(203.955)
(31.946)
(12.125)
(6.311)
(3.295)
(2.975)
(2.049)
(16.813)

Toplam giderler

(279.469)

Net dönem karı

263.382

Takip eden dipnotlar özel amaçlı finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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OKUL DESTEK DERNEĞİ
22 NİSAN (KURULUŞ) - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZEL AMAÇLI FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

I-

DERNEK’İN AMACI VE FAALİYETLERİ

Okul Destek Derneği (“Dernek”) 22 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Valiliği tarafından onaylanan
87385697-E.41672 sayılı tüzük kararı ile faaliyetine başlamıştır. Dernek, farklı eğitim teknolojilerini
kullanarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı müfredat ve uluslararası en iyi örnekler
doğrultusunda ilk ve orta öğretim öğrencilerinin ders konularıyla ilgili bilgi seviyelerini arttırmaları,
eleştirel düşünme, bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitim amaçlı kullanma, problem çözme ve analitik
düşünme becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır.
Dernek merkezi: Fulya Mah. Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. Gorbon Apt. No:17-1 D:2
Mecidiyeköy/İstanbul’dur.
Temel faaliyetler
Dernek, eğitim ve öğretim alanında faaliyet göstermektedir ve Dernek’in temel faaliyetleri aşağıdaki
gibidir:
a)

Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı
bireylerin yetişmesini sağlamak. Gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği
bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,

b)

Bölgede bulunan okul ve eğitim kurumlarına imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar
yapmak,

c)

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, yurtiçi ve yurtdışı vakıf kurmak,

d)

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla proje bazında ortak
çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

e)

Amacını gerçekleştirmesi için, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve
mesleki kuruluşlardan ve kişilerden bağış veya maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara bağış
veya maddi yardımda bulunmak,

f)

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların
Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu
kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yaratmak,

g)

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,
dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,
dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

h)

Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve
hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sendika kurmak,

i)

Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler veya şube açmak,

j)

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle
veya vakıf, sendika ye benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek
için platformlar oluşturmak,

k)

Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, kurs,
seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,
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22 NİSAN (KURULUŞ) - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZEL AMAÇLI FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

I-

DERNEK’NİN AMACI VE FAALİYETLERİ:

Temel faaliyetler (Devamı)
l)

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler
kurmak,

m)

Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ye geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser,
tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek, ve

n)

Amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın almak, satmak
veya kiralamaktır.

II-

DİPNOT AÇIKLAMALARI:

A.

Bilanço dipnotları

1-

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: Yoktur.

2-

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür
Yardımcıları ve Genel Sekreter gibi üst yöneticilere:
a)

Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: Yoktur.

b)

Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi: Yoktur.

3-

Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: Yoktur.

4-

Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Yoktur.

5-

Yabancı kaynaklar için verilmiş olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Yoktur.

6-

Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: Yoktur.

7-

Kasa ve bankalardaki vadeli, vadesiz ve döviz mevdatları:

Vadesiz mevduatlar;
Döviz cinsi
Vadesiz mevduat
Vadesiz mevduat

Döviz tutarı

Amerikan Doları
Avro

14.989
6.995

TL kuru

31 Aralık 2020
TL tutarı

7,3405
9,0079

110.030
63.011
173.041

Yukarıdaki 2020 yılsonu dövizli bakiyelerin değerlenmesinde 31 Aralık 2020 tarihli
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılmıştır. Dernek’in 31 Aralık 2020 tarihi
itibarıyla 92.046 TL tutarında vadesiz mevduatı bulunmaktadır.

4

OKUL DESTEK DERNEĞİ
22 NİSAN (KURULUŞ) - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZEL AMAÇLI FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

II-

DİPNOT AÇIKLAMALARI: (Devamı)

A.

Bilanço dipnotları (Devamı)

8-

Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil): Yoktur.

9-

Menkul kıymetler: Yoktur.

10-

Yurt dışına borçlar (avanslar dahil): Yoktur.

11-

Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: Yoktur.

12-

Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimlerinin toplam tutarı: Yoktur.

13-

Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı: Yoktur.

14-

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: Yoktur.

15-

Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: Yoktur.

16-

İşletme sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar: Yoktur.

17-

Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı
ortaklıklar: Yoktur.

18-

Stok değerleme yöntemi: Dernek’in fiziki stoğu bulunmamaktadır.

19-

Cari dönemdeki maddi/maddi olmayan duran varlık hareketleri:
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla maddi duran varlık hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Maddi duran varlıklar

1 Ocak
2020

Demirbaşlar
Birikmiş amortismanlar (-)

-

Net defter değeri

-

Girişler/
(Amortismanlar)
8.195
(2.049)

31 Aralık
2020
8.195
(2.049)
6.146

20-

Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları:
Yoktur.

21-

Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 5.

22-

Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her
türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu
etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır): Yoktur.
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II-

DİPNOT AÇIKLAMALARI: (Devamı)

A.

Bilanço dipnotları (Devamı)

23-

İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe
tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Yoktur.

24-

Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: Yoktur.

25-

Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları,
iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve
bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur.

26-

İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde
edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur.

27-

Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul
kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk
etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları: Yoktur.

28-

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro
gibi yükümlülüklerin tutarı: Yoktur.

29-

Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve
anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar:

Özel amaçlı finansal tabloların hazırlanma esasları:
Dernek, özel amaçlı finansal tablolarını, Türk Lirası cinsinden ve Maliye Bakanlığı hükümlerine uygun
olarak ve 30. maddede belirtilen muhasebe politikalarına uygun olarak hazırlamıştır.
İzleyen sayfada belirtilen muhasebe politikaları, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi
tarafından yayımlanan “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları”ndan (“UFRS”) önemli ölçüde
farklılık içermekte olup, bu farklılıklar özel amaçlı finansal tablolara yansıtılmamıştır. Buna bağlı
olarak, özel amaçlı finansal tablolar, Dernek’in UFRS’ye göre mali durumunu ve faaliyet sonucunu
yansıtmamaktadır, bu amaçla hazırlanmamışlardır.
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II-

DİPNOT AÇIKLAMALARI: (Devamı)

A.

Bilanço dipnotları (Devamı)

30-

Önemli Muhasebe Politikaları:

Hazır değerler
Hazır değerler, kasa ve bankalardaki nakitten oluşmaktadır. Hazır değerler kolayca nakde
dönüştürülebilir ve değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip varlıklardır.
Vadeli mevduatlardan doğan faiz geliri, vade sonunda nakit esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
Ticari borçlar
Ticari Borçlar, Dernek’in olağan faaliyetleri kapsamında tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere
ilişkin yükümlülüğü ifade etmektedir. Ticari borçlar, özel amaçlı finansal tablolara alındıkları tarihte
orijinal fatura tutarı olan maliyet değerleri üzerinden değerlenmiştir.
Maddi duran varlıklar
Bütün maddi varlıklar başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilmekte ve maliyet değerinden
birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değerleri ile gösterilmektedir. Maddi varlığın maliyet
değeri; alış fiyatı ve iadesi mümkün olmayan vergilerden oluşmaktadır. Maddi duran varlıklar doğrusal
amortisman yöntemine göre ilgili kıymetin tahmini ekonomik ömrü olan 4 yıl üzerinden itfa
edilmektedir.
Yabancı para işlemleri
Yıl içerisinde yabancı para cinsinden işlemler, işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak Türk
Lirası’na çevrilmiştir. Dernek sene sonunda yabancı para aktif ve pasiflerini, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası döviz alış kuru ile değerleyerek özel amaçlı finansal tablolarına yansıtmıştır.
Bağışlar
Gerçek veya tüzel kişilerden yapılan her türlü yurt içi ve yurt dışı bağış ve yardımlar gelir olarak kaydedilir.
Nakdi olmayan bağış ve yardımlar ilgili mevzuata göre değerlendirmeye tabi tutulur ve kayıt altına alınır.
Dernek, üyelerinden sağladığı aidat gelirlerini nakit esasına göre muhasebeleştirmektedir.
Diğer bilanço kalemleri
Diğer bilânço kalemleri esas olarak kayıtlı değerleriyle yansıtılmaktadır.
31-

Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: Dernek’in 31 Aralık 2020 tarihli özel amaçlı
finansal tabloları, bu raporun hazırlandığı tarih itibarıyla Genel Kurul tarafından henüz
onaylanmamıştır.
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II-

DİPNOT AÇIKLAMALARI: (Devamı)

B.

Gelir tablosu dipnotları
2020

1-

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve
tükenme payları:

2.049

a)

2.049

Amortisman giderleri

2-

Dönemin karşılık giderleri: Yoktur.

3-

Dönemin tüm finansman giderleri: Yoktur.

4-

Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve
iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca
gösterilecektir): Yoktur.

5-

Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam
tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir): Yoktur.

6-

Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara
ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca
gösterilecektir): Yoktur.

7-

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür
Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin
toplam tutarı: Yoktur.

8-

Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin
amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): Yoktur.

9-

Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı
ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyeti gibi): Dernek’in fiziki stoğu
bulunmamaktadır.

10-

Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri: Geçerli değildir.

11-

Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi
maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların %20’sini
aşması halinde, bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları: Yoktur.

12-

Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını
ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not: Yoktur.

13-

Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar
payı oranları: Yoktur.
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II-

DİPNOT AÇIKLAMALARI: (Devamı)

B.

Gelir tablosu dipnotları (Devamı)

14-

Yurtiçi ve yurtdışı bağış gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
2020

Bireysel bağış gelirleri
Kurumsal bağış gelirleri
Online bağış gelirleri

268.729
220.387
39.950
529.066

………………….
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