Bebekliler Dernei
13. Dönem (Subat 2019 - Kas1m 2021) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Semtimizin ihtiyaçlarina yönelik giri_imlerimizden bazilari
anhi saniCimIzin restore edilmesi, Kavafyan Kona i

gibi eserlerin korunmas1, Cinarl1 Bahçe'deki

Kazanimiarimizin kalic1 hale getirilmesi, Bebek Parki'nda çökmü_ durumdaki r1ht1min onarilmasi,
Bebek PTTThin kapatlmamas1, sandal çekek yerinin korunmas1 ve zaman zaman gündeme

getirilen Tekne Park projesi konusunda semt sakinlerinin hassasiyetlerinin hat1rlat1lmas1 için yak1n

takipte olduk.
vaet parking' hizmeti veren i_letmelerin düzene girmesi, Bebek'te yo un

gunierde as ayi_in salanmas1,

denekçi

ziyaretçi trafigi olan

isgallerinin son bulmas1 gibi konularda Kaymakamlik ve

lIiçe Emniyet Müdürluu ile devami1 olarak dirsek temas1nda bulunduk.

Sosyal faaliyetlerimizden baz1lar1
Covid-19 öncesi dönemde birliktelikleri art1racak
faaliyetler gerçekle_tirdik
o

Bebek

^enlii'ni (Haziran 2019) ve derneimiz platformu Bebek Semt Giri_imi'nin öncülüü ve
koordinasyonunda "Mavi Çocuk" etkinliini (Nisan 2019) gerçekle_tirdik. iki etkinlikte toplam
250.000'den fazla kat1l1mc1y1 Bebek'te

bulu_turduk.
deerlerimiz
Cumhuriyetimizi ve Atatürk'ü ya_atmak için 29 Ekim'de, 10 Kas1m'da
ve 30 Austos'ta
Çinarl1 Bahçe'de ve Atatürk Anitr'nda törenler düzenledik.
Bebekliler Dernei
Turk Sanat Müzii
Topluluu'nu kurduk, düzenli aral1klarla çal1_malar
Ortak

olan

yapmalarin1 te_vik ettik.
Her ay1n ilk Pazar günü Geleneksel Pazar Kahvalt1lar1 düzenledik.

o

BODEPin Karadan Deil, Mavi'den Ula_1m' projelerine destek verdik.
Bebekliler Dernei'nin kurulu_unun 25. y1l1n1 12 Ocak 2020'de
düzenlediimiz
ile 100'den fazla
Ana

üyemizin kat1l1m1yla kutlad1k
temas1nin 'Atatürk'ün Kurduu Fabrikalar

olan takvimleri

ak_am yemei

ç1kar1p üyelerimize

ve

semt

sakinlerine da1t1k.
O

Kanal istanbul ile

ilgili olarak Çevre ve ^ehircilik Bakanlii'na olumsuz görü_ bildirdik.

Be_ikta_ Belediyesi ile Almanya'nin Erlangen _ehri aras1nda olu_an ERBE^ Dernei

ile

temasta olduk.

Covid-19

Ihtiyaç
Zor

dönemde dayan1_ma ruhunu peki_tirecek
faaliyetlere a1rl1k verdik.
sahiplerine dorudan gida koli yard1mlar1 yaptik.
sonras1

durumdaki semt esnaf1ndan

SMS gönderimleri yaptik.
O

Tevfik Fikret

liköretim

Okulu'nun

hizmet alinmasini

te_vik edecek sosyal medya duyurular1

bahçesine sundurma yapt1rarak

katkida bulunduk.

ve

Tevfik Fikret llkokulu'nda AFAD'in kat1l1miyla deprem ve acil durum bilgilendime semineri
düzenledik.
Sahil _eridinde yüksek sesli müzik yay1n1 yapan ve gürültü kirliliine

neden olan i_letmelerin

yasal sinirlar içerisine çekilmesi için yap1lan te_ebbüslere destek verdik.
Derne imiz

platformu Bebek Semt Giri_imi öncülü ünde

Mavi Çocuk etkinliinin

ve koordinasyonunda 23 Nisan 2021

internet ortam1nda yap1lmas1 için destek olduk. Be_ikta_ilçesi ikokullari

aras1nda resim, dijital eser, kompozisyon dallar1nda yar1_ma yap1ld1. Kazananlara hediyeler
verildi ve tüm kat1l1imc1lara sertifikalar iletildi.
lleri ya_taki semt sakinlerimizin sa lik

hizmetlerine eri_iminin kolaylastr1masi için Belediye ve

Kaymakaml1k ile yak1n çal1_t1k.

Idarifaaliyetlerimizden baz1lar1:
Web sitemiz www.bebeklilerdernegi.org.tr 'yi yeniledik.
Dernek CRM'ini bulut tabanli bir platform olan Fonzip'e ta_1d1k. E_ zamani1 olarak 350'yi a_k1n

aktif üyemizin verilerini güncelleme çal1_malar1 yaptik.

Derne in

sahip olduu

geçmek için May1s
Derne imizin

finansal varliklarin Türk Lirasi'ndaki

2020'de

deer

kaybindan

etkilenmesinin önüne

portföy düzenlemesi yaptik.

muhasebe sistemi 2020 y1li ba_1ndan itibaren, i_letme defteri esas1ndan ç1kart1lip,

bilanço esasl1 muhasebe sistemine ta_1ndi. SMM Birol Köse ile çal1_1lmaya ba_land1.

Saygilar1mizla,
Bebekliler Dernegi 13. Dönem Yönetim Kurulu
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BEBEKLILER DERNEI
2019 YILI FAALIYET SONUÇLARI
DENETLEME KURULU RAPORU

A-Kavitlar ile ilgili tespitler
1. Derneimizin
esas1na

2019 Yilh Faliyet sonuçlar1 ile ilgili Denetleme Raporu i_letme Defteri

göre yürütülen kay1tlar üzerinden yapilmi_tir.

2. Yapilan inceleme sonuçlarina göre kaytlar1n genel olarak kabul görmü_, muhasebe
esaslar1na göre yap1ldi tespit edilmi_tir.

3. Defter kaytlar1na göre yap1lan giderlerin aç1k sekilde ve belgeler ile tevsik edildigi

belirlenmi_tir.
4. Dernek ad1na alinan bai_lar1n da düzenli _ekilde kay1t edildigi tespit
5. Kasa ve nakitlerle ilgili kay1tlar1n belgelere dayandi i ve Banka cari hesaplarinin da

edilmi_tir.

dekont ve belgelere dayandii

saptanm1_t1r.

Dernek Yönetimi, Denetleme Kurulu'nun tavsiyesi üzerine TEB ve QNB Bankalar1nda
bulunan muhtelif Vadeli ve Vadesiz mevduat hesaplar1n1 homojen hale getirmi_tir. Bu

sayede Dernein

Bankalardaki cari hesaplar1 da nemaland1ril1p, özellikle vadeli

hesaplar1ndan belirli ölçüde faiz artu_1I salanm1_t1r.

Bundan ba_ka hesap say1lar1n1n

azalmas1 sayesinde banka cari hesaplar1n1n izlenmesi kolayla_mi_t1r.
6. Gerek gelirlere gerekse giderlere taalluk eden belge ve makbuzlar tarih ve sira

numaralar1 ile düzenli _ekilde tanzim edildigi saptanm1_t1r.
7. Demirba_ defterinin düzenli tutulduu görülmü_tür.
8. Evrak kay1tlar1 (defteri) gelen ve giden evraklar tarih ve sira numarasi ile yap1ldi1
gorülmü_tür.

9. Çali_an personelin özlük dosyasi ve SGK primleri ve stopaj vergileri, ücret bordrolar1

düzenli tanzim edildigi tespit edilmi_tir.
10.Dernek binas1n1n emlak vergisi ödenmi_tir.

8-Faalivet sonuglar1ile igili Denetim Tespitleri
1. Denek 2019 Yil1 Faaliyetlerini gerçekle_tirmek için ba_ta senlik ba1s
üzere 704.000.- lira civar1nda gelir salam1_t1r

Gelirler icmal

Aidatlar

Senlik gelirleri

590.168.83

38. .292.7

TOPLAM

703.921.10

==**=====

(Bak1n1z Tablo:1).

20.630.00

.Faizgelirleri

Dier bais gelirleri

(Gelirleri) olmak

4.829.50

==****=*===*

2. Bu Sonuglar1 elde etmek için 543 bin TL civar1nda harcama yap1lmi_tr.

3. Netice itibar1 ile

(Sonuç olarak) Dernek kaynaklar1 hesap dönemi ba_1nda 532 bin

dolay1nda iken dönem sonunda 160 bin lira artarak 692 bin TL ya çikmi_t1r(Bakiniz
Tablo 1).

2019 YIL!
LiKITLER
Kasa

Bankalar

Toplam=

DONEM BASI DÖNEM sONU ARTIS TUTARL ARTIS %
1.311.40
649.02
662.3.
**

531.238.22

531.887.24

691.081.98

159.843.766

692.393.383

160.506.14

30

30.2

DENETIM KURULU ÖYELERi
Hüsrev Elveri_

Cem Soyhan

Aydan Arat

BEBEKLILER

DERNEÍ

2020 YILI FAALiYET SONUÇLARI

Denetleme Kurulu Raporu

A. Muhasebe Sistemi Dei_ikligi

ile ilgili geli_meler

12020 Yilinda Dernein Muhasebe kayt sisteminde önemli bir deisiklik yap1larak
i_letme Defter modelinden Muazaf Sistem diye bilinen bir sisteme geçilmistir.
Bu deisiklik sayesinde muhasebe kay1tlarn; fatura, makbuz gibi evraktlar çok daha
sistematik hale gelmi_ ve i_lemlerin kay1t izleme ve denetimi kolayla_m1_tur.
2- Muhasebe Sisteminin muazzafa geçmesi ile denetim raporlar1nda Dernek

Faaliyetlerini tablolar üzerinden incelemek imkan1 domu_ olduu

için, bu dönem içi

Denetim raporlar1nda görülen faliyet sonuçlar1n1n tabloya yanst1lmas1

kolayla_m1_t1r.
3-

Bundan ba_ka:
Gelir ve giderler geli_imini yansitan sonuçlar, yeni muhasebe sistemi

sayesinde anlas_1l1r hale gelmistir.
Dernek yönetiminin dier

Gelir getiren unsurlar olan faaliyet di_i gelirleri 22 bin Lira

civannda olmas1, Gider-Gelir fark1n1n azalmas1na katk1 salam1_t1r.

Derneklerin mevcut

likt kaynaklarn degerlendirilirken genel teamüle göre, bu kaynaklar1 Devlet tahvili gibi

(riskli olmayan) veya vadeli mevduat hesaplannda deerlendirilmeleri

uygun görülür.

B.Faaliyetlerden doan geli_meler
Dernegimizdeki 2020 yl1 Faaliyet sonuçlar1n gösteren Gelirier- Gider tablosu ve

analize amade olan bilançolar incelendiginde a_a1daki
a_a1daki

geligmeler ve sonuglarn

gibidir.

Bu sonuçlara göre
1

Derne imiz

2019 y1l1ndan, 2020 y1lina 1.430.902.-TL lik bir (geçmi_

yillardan kümüle gelirler) Özkaynak olarak

2

2020 Yilinda

kald11 için,

devrediimi_tir.

pandemisi yüzünden faaliyetler son derece sinuirh
2020 y1l1n1n ilk alt1 ay1nda 25.740.77 TL Gider Gelir

corona

Dernek

fark1(zarar) ortaya ç1km1_t1r. Çünkü Dernek en büyük Gelir Kayna1

olan

senlik gelirlerini salayamam1_t1r.
3- Dernek yönetiminin, dier

gelirleri

Gelir getiren unsurlardan olan faaliyet d1s

takriben 22 bin lira olmas1 Gider-Gelir fark1n1n azalmas1na katk1

yapmi_t1r.

4- Dernek, 2020 y1l1n1n yansindan sonra faaliyet di_i gelirlerini sonu

97.339.47 TL Yye çikartarak 2020 y1lh sonunda 1.591.79 TL (Gelir-Gider) farku
olarak kapatabilmi_tir.
Dernek 2020 y1l1 sonu itibari ile dönem varliklar1n1 % 49.7 oran1nda

artrarak 209.807.81 TL ye ç1karabilmi_tir.
6-

Uye aidatlar1 ise, tahsil edilemeden 119.195-TL sabit kalm1_t1r.

7. Muhasebe Sisteminin muazzaf modele dönmesi ile, Dernek mülkiyetinde
bulunan ofis binas1n1n da vergi deeri üzerinden aktife_mesi salanmi_t1.
8-

Sonuç olarak, 2020 y1l1nda Dernek özkaynaklan1 1.697.301.64 TL

C. Kay1tlar ile lgili tespitler
1-Dernein

2020 Faliyet sonuçlar1 ile ilgili denetlemeler defter kay1tlar1

üzerinden yap1lmi_tir, Inceleme sonunda i_lemlerin genel muhasebe kurallar

çerçevesinde yap1ld1i anla_1lmaktad1r.
2-Defter kaytlar1na göre yap1lan giderlerin belgelendigi tevsik edilmi_tir.

3-Dernek adina alinan ba~r_larin düzenli ekilde kayt edidigi görülmü_gtür.
4-Kasa ve nakitler ile ilgili kay1tlar1n belgeleri mevcuttur. Ayni _ekilde Banka

cari hesaplar1 dekontlara dayanmaktad1r.
5-Giderler ve gelirlere taalluk eden belge ve makbuzlar da düzenli bir _ekilde

tanzim ediimi_ oldugu saptanm1gt1r.
6-Demirba_ defteri ve kay1tlar yeni muhasebe sistemine göre yeniden
düzenlenmi_tir.
7-Evraklar1n kay1tlari ve gelen giden evraklar1n tarih ve sira numaralar

mütesselsilen yap1lmi_t1r.
8-Çal1_an personelin ozlük haklar1 ile sigorta ve vergileri, ücret bordolari

tanzim edilmi_tir.

9-Dernek binas1n1n emlak vergileri ödenmi_tir.

D-Sonug
Sonuç olarak Dernek Faaliyetleri, 2019 y1l1 sonundan itibaren ülkemizde ba_
gOsteren corona epidemisi sebebiyle büyük ölçüde sekteye uram1_t1r.
Bundan ba_ka ülke ekonomisinin 2020 yl1ndan itibaren fenamonel iktisat
politikalarn etkisiyle de sarslm1_ olduundan
Bu yüzden Dernek en büyük gelir kaynai

kalm1_t1r.

Dernek faaliyetlerini etkilemi_tir.

olan enlik

gelrlerinden mahrum

iktisadi konjonktürdeki bu farkliiklar özellikle faiz gelirleri ve kurlar üzerinde
etkili olmu_ ve bu oynakl1k yüzünden karar alma süreçlerinde zorluklar orataya

ç1km1_t1r. Dernek yönetimi

bu belirsizlik ortam1nda

faaliyetlerden kaybettii

gelirlerini faaliyet di_i gelirler yolu ile artturabilmi_tir.

DENETLEME KURULU

HÜSREV ELVERI^

CEM SOYHAN

AYDAN ARAT

BEBEKLILER DERNEI
2021 YILI

(Ocak-Eylül )DÖNEM SONUÇLARI ILE iLGILi
DENETLEME KURULU RAPORU

A.

Muhasebe

Kay1tlan

ile

ilgili aç1klamalar

1-2021 Yil1 Denetleme görevimiz 2021 Yilh
Bunun sebebi 2021 Yil1 Genel Kurul

(Ocak-Eylül )dönemini kapsamaktad1r.
Toplantis1n1n Kas1m 20 de yap1lacak olmas1dir.
2-2020 Yil1nda yeni muhasebe modeline
(Muazzaf Sistem) geçilmi_ olduundan
ve
üyelere
üyelerden salanan aidat Gelirlerinin takibi de kolayla_m1_t1r.

Dernek Muhasebesi cari muhasebe kay1t modeli çerçevesinde üyelerin aidatlarini

izlerken Cari Aktifler kalemi kullan1lmaktadir.
Bu úye aidatlar1, tahsil edilmedi i

sürece de aktif kalem içinde önce cari Aktifte

(Donem Variklar1) gösterip, daha sonra dier

aktifler kaleminde tenzil etmek suretiyle

muhasebele_tirilmektedir.
3-Denetim Kurulu olarak muhasebe ***"bu model hakkinda
gereken açiklama

yapilm1_t1r.
Buna gore
a-Aidatlar Cari Aktifte

gösterilirken,

b-Pasifler ise diger Pasifer kaleminde Gelir

kar_il1klar1

olarak

gösterilecek olup,

üyelerden aidat tahsil edilince hesap kapat1lacakt1r.
Kay1itlar ile iigili tespitler
1-Dernein

2021 Yil1 Faaliyet sonuçlarn yeni muhasebe düzeni çerçevesinde

incelenmis olup, kay1tlarin muhasebesinin genel kabul görmü_ kurallar çerçevesinde
yapildii tespt edilmi_tir.
2-Gider belgelerinin ve kay1tlar1n1n birbiri ile uyumlu
olduu ve kaytlar1n belgelendigi
gorülmü_tür.
3-Dernek adina al1inan ba1slar1n, düzenli _ekilde kay1t
edildii görülmü_tür.
4-kasa ve nakitler ile ilgli kay1tlar1n belgeleri mevcut olduu

görülmü_tür.

5-Banka Cari

buna göre yapild1

hesaplar1n1n dekontlara dayand11

ve

kay1tlar1n

saptanmi_t1r.
6-Giderler ve gelirlere taalluk eden belge ve makbuzlar1n düzenli _ekilde tanzim

edildigi saptanm1_t1r.
7-Demirba_ defteri ve kay1tlar1 yeni muhasebe sistemine uygun _ekilde yeniden

düzenlenmi_tir.
8-Gelir-Giderler evraklan, sarf evraklar1 tarih ve s1ra ile numaralar1 müteselsilen

yap1ldhi görülmü_tür.
9-Çal1_an personelin ózlük haklar1 ve sigorta primleri ve stopaj vergilerinin ücret
bordrolar1na göre tanzim edildigi
10-Dernek binas1n1n Emlak

belirlenmi_tir.

vergisin in düzenli _ekilde odendigi tespit edilmistir.

C.

SONUÇLAR

1-Ekli tablolarda

faaliyetlerinden

görülecei

üzere, Dernek 2021 y1lin1n Ocak-Eylül dönemindeki
23.097.58 TL Gelir-Gider fark1 (Negatif-zarar)
sonuçlanmi_t1r.

2-Bunun sebebi Dernek

inmi_ olmas1 ile
3-Dernek

Bilanço

2021 Yilh 9

analizi tablosunda

TL g1kti1

dönemin etkisi ile

ayl1k

dönemi

itibariyle geli_imini mukayeseli olarak

görülecektir.

artmami_ olmas1 Dernek aktiflerin in %9 civar1nda artarak 1.861.805.21

görülecektir.

dönemde Dernek dönem varl1klar1 22.814.97

6-Dernein

asgari düzeye

aç1klayabiliriz.

faaliyetlerinin

4-6elirlerinin

5-Ayni

faaliyetlerinin epidemik

artm1_tr

sabit kiymetleri de 14.693.77 TL artarak 1.029.182.45 TL olmu_tur.

7-Dernegin Ozkaynaklar1 ise (Ocak-Eylül) döneminde (kümüle net Gelirde) 9%8
civar1nda artarak 1.833.669.31 TL'ye eri_mi_tir.
Sonuç olarak Dernek Yönetimi ,2019 Y1l1nda 531.897.24 TL olan kaynaklar1n1 2021 yl1
eylül sonunda 1.833.669.31 TL ye çakartm1str.

D.Netice itibariyle ,Dernek Yönetimi 2019 y1lda 532 bin lira dolay1nda olan Dernek
özkaynakla1n epideminin olumsuz etkilerine ramen,
olarak tan1mlanan

kümüle net gelir-gider farki

özkaynaklan 2021 y1li eylül sonuçlar1na göre yakla_ik 1.8 milyon

liraya ç1karabilmi_tir.

(000)TL

Ozkaynaklar

2019 Sonu
532

Eylül 021

Fark

1833

1301

CemSaylon

Arti_ %
244

fdon Act

