
ASHOKA VAKFI

1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 







ASHOKA VAKFI

31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 

1

Aktifler 31 Aralık 2014 

Dönen varlıklar 

Hazır değerler 740.363
Bankalar 740.363

Diğer alacaklar 483 
   Diğer çeşitli alacaklar 483 

Dönen varlıklar toplamı 740.846 

Duran varlıklar

Ticari alacaklar 2.800
Verilen depozito ve teminatlar 2.800

Duran varlıklar toplamı 2.800 

Aktif toplamı 743.646 

Pasifler

Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Diğer borçlar 2.850 
Personele borçlar 2.750

   Diğer çeşitli borçlar 100 

Borç ve gider karşılıkları 499.502 
   Vergi karşılıkları 12.657 
   Diğer borç ve gider karşılıkları 486.845 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 502.352 

Özkaynaklar

Anavarlık 50.000 

Net dönem gelir fazlası 191.294 

Özkaynaklar toplamı 241.294 

Pasif toplamı 743.646

Takip eden notlar konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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1 Ocak -
 31 Aralık 2014 

Brüt satışlar 332.950 
   Bağış ve yardımlar  332.950 

Brüt faaliyet karı 332.950 

Faaliyet giderleri (-) (144.641)
Amaca yönelik giderler (-) (Not IV) (144.641)

Faaliyet karı 188.309 

Diğer faaliyetlerden olağan gelirler 20.833 
Faiz gelirleri 913

   Kambiyo karları 19.920 

Diğer faaliyetlerden olağan giderler (-) (17.848) 
   Kambiyo zararları (-)  (17.848) 

Faaliyet gelir fazlası 191.294 

Net dönem gelir fazlası 191.294 

Takip eden notlar konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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I) VAKFIN AMACI VE FAALİYETLERİ 

Ashoka Vakfı (“Vakıf”) 25 Aralık 2013 tarihinde, kurucuların, “Her bireyin toplumda fark 
yaratabildiği ve bunu başarmak için ihtiyaç duyduğu özgürlük ve desteğe sahip olduğu bir dünya hayal 
ediyoruz” düşüncesinden yola çıkılarak, Türkiye’de ve bölgede sosyal girişimciliğin desteklenmesine 
katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. 

Bu amaç doğrultusunda Vakıf, Türkiye’nin öncelikli sosyal sorunlarına sistematik çözümler getiren 
sosyal girişimcileri maddi ve manevi olarak destekleyerek onları buluşturan aktif bir sosyal girişimci 
ağı oluşturmakta, gençlerin sosyal değişimde aktif rol almaları için gerekli becerileri kazanmalarına 
yardımcı olmakta ve özel sektör ve sivil toplumun kaynaklarını buluşturarak ekonomik ve sosyal 
etkilerini artırmalarını sağlamaktadır. 

Vakıf’ın kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir: 

Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi General Yazgan Sokak No:14  
Beyoğlu/İstanbul/Türkiye  

Ashoka Vakfı, Türkiye’de bulunan diğer vakıflar gibi kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 

Vakıf’ın 25 Aralık 2013 tarihinde resmi olarak kurulduğuna dair onay, Vakıf’a 20 Şubat 2014 
tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu sebeple 2014 yılı bilanço kalemlerine ilişkin açılış tutarı olarak 2013 
yılında kuruluş işlemleri için bloke edilmiş olan 50.000 TL tutarındaki ana varlık görülmektedir. Vakıf 
faaliyetlerine 2015 yılında aktif olarak başlamıştır. 

II. MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ 

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

1992 yılı sonunda, Maliye Bakanlığı, muhasebe kayıtlarını bilanço esasında tutan tüm kuruluşları 
(mali kuruluşlar dışında) kapsayan bir tebliğ yayımlamıştır. Anılan tebliğ, bu kuruluşların  
1994 yılından başlayarak finansal tablolarını, bir tekdüzen hesap planı ve bazı temel muhasebe ve 
raporlama kavramlarını kullanarak, standart bir şekilde hazırlamalarını öngörmektedir.  

Söz konusu tebliği esas alarak, Maliye Bakanlığı 1994 yılından başlamak üzere vergi muafiyetine 
sahip vakıflarca hazırlanacak standart finansal tablo şekillerini, Vakıflar Genel Müdürlüğü de 1995 
yılından başlamak üzere belirtilen bazı temel muhasebe ve raporlama kavramlarına dayanarak standart 
şekilde düzenlenecek finansal tabloların hazırlanmasında vakıflarca kullanılacak bir tek düzen hesap 
planını yayımlamıştır. 

27 Eylül 2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar 
Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe 
kayıtlarını tutacakları Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı yayımlanmıştır. 

Vakıf, Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tek düzen hesap planı 
ile uyum sağlamak üzere hesap planını, belirtilen kavramlarla uyum sağlamak üzere de bazı muhasebe 
ve raporlama politikalarını değiştirmiştir. Vakıf, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ilişikte sunulan 
finansal tabloların hazırlanmasında, aşağıda özetlenen belli başlı muhasebe ilkelerini kullanmıştır. 
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II. MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 

Bağışlar 

Kullanımı şarta bağlı olmayan bağışlar gelir-gider tablosuna gelir olarak kaydedilmektedir. 

Gelir-gider farkları özkaynaklar hesabına dahil edilmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu kararı uyarınca 
Vakıf gelirlerinin bir kısmı vakıf amaçları doğrultusunda oluşturulacak fonlara tahsis edilebilmektedir. 

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para ile vadesiz ve vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Bilanço 
tarihleri itibariyle vadeli mevduatların tahakkuk eden faizleri, gelir tahakkukları hesabında 
muhasebeleştirilmektedir. 

Yabancı para işlemleri 

Yıl içerisinde yabancı para cinsinden işlemler, işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak Türk 
Lirası’na çevrilmiştir. Vakıf sene sonunda yabancı para aktif ve pasiflerini, Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası döviz alış kuru ile değerleyerek finansal tablolarına yansıtmıştır. 

Diğer bilanço kalemleri 

Diğer bilanço kalemleri esas olarak kayıtlı değerleriyle yansıtılmaktadır. 

III) BİLANÇO DİPNOTLARI 

1. Mütevelli heyeti ve vakıf yöneticilerine verilen avanslar: 2014 yılında Vakıf yöneticilerine 
verilen avans bulunmamaktadır. 

2. Bankalardaki mevduat ve döviz mevcudu:

 31 Aralık 2014 

- Vadesiz mevduatlar 171.402
Avro (EUR) 147.511
Amerikan Doları (USD) 23.189 
Türk Lirası 702

- Vadeli mevduatlar 568.961
Amerikan Doları (USD) 468.106 
Türk Lirası 100.855 

740.363
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III) BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamı) 

2. Bankalardaki mevduat ve döviz mevcudu (Devamı): 

(i) 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle bankalardaki Türk Lirası vadeli mevduat aşağıdaki gibidir: 

 Mevduat  Yıllık etkin faiz 
Banka tutarı Vade oranı (%) 

T. Garanti Bankası A.Ş. 100.855 04.01.2015 7,5 

100.855

ii) 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle bankalardaki vadesiz döviz mevduatı mevcudu aşağıdaki gibidir: 

Döviz Döviz TL
Banka cinsi tutarı TL/Döviz kuru karşılığı 

T. Garanti Bankası A.Ş. USD 10.000 2,3189 23.189 
T. Garanti Bankası A.Ş. EUR 52.296 2,8207 147.511 

170.700

(iii) 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle bankalardaki vadeli döviz mevduatı mevcudu aşağıdaki gibidir: 

      Yıllık etkin 
 Döviz  Mevduat  TL  faiz oranı 
Banka cinsi tutarı TL/Döviz karşılığı Vade (%) 

T. Garanti Bankası A.Ş. USD 179.973 2,3189 417.338 04.01.2015 0,35 
T. Garanti Bankası A.Ş. USD 21.893 2,3189 50.768 04.01.2015 1,60 

468.106

3. Alınan teşvikler ve yatırım indirimleri: Vakıf’ın 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle kamu kurum 
ve kuruluşlarından aldığı herhangi bir teşvik ve yatırım indirimi bulunmamaktadır. 

4. Ticari alacaklar: 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Vakıf’ın ticari alacağı yoktur. Vakıf’ın  
2.800 TL tutarında verilmiş depozito ve teminatı bulunmaktadır. 

5. Diğer çeşitli alacaklar: 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle diğer çeşitli alacaklar hesabının tamamı 
Aralık 2014 maaş ödemelerine ilişkin hesaplanan gelir vergisine mahsup edilecek olan asgari 
geçim indirimi tutarından oluşmaktadır.

6. Anavarlık, anavarlık artışları ve kar yedekleri: Vakıf, ilk esas anavarlık olarak 50.000 TL ile 
2013 yılında kurulmuştur.  
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III) BİLANÇO DİPNOTLARI (Devamı) 

7. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ödenecek vergi ve 
diğer yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2014 

Ödenecek gelir vergisi stopajı 8.336 
Ödenecek SSK primleri 3.633
Ödenecek işsizlik sigortası 369 
Ödenecek damga vergisi 319

12.657

8. Diğer borç ve gider karşılıkları: 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Vakıf’ın diğer borç ve gider 
karşılıkları hesabında takip ettiği ve gelecek dönemlerde başlayacak projeler için kullanmaya 
başlayacağı 486.845 TL tutarında bağışı bulunmaktadır. 

9. Ortalama personel sayısı: 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap döneminde çalışan ortalama personel 
sayısı 2 kişidir. 

10. Bilanço’nun onaylanarak kesinleşmesi: Vakıf bilançosu 31 Aralık 2014 tarihinde kesinleşmiş 
olup,  2015 Nisan ayı içerisinde Kurucu’nun onayına sunularak kesinlik kazanacaktır. 

11. Bilanço tarihinden sonraki olaylar: Bilanço tarihinden sonra bilançoları etkileyecek önemli 
bir olay gerçekleşmemiştir.

12. Bilançoda yer almayan taahhüt ve yükümlülükler: 2014 yılı için belirtilecek önemli bir 
husus bulunmamaktadır.

13. Diğer hususlar: 2014 yılı için belirtilecek önemli bir husus bulunmamaktadır.
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IV) GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 

1. Dönemin gelirleri: Vakıf’ın gelirlerinin tamamı bağışlardan oluşmaktadır. 2014 yılı içinde elde 
edilen toplam 332.950 TL tutarındaki gelire (bağış ve yardımlar, diğer faaliyet gelirleri ve diğer 
faaliyetlerden olağan gelirlerin toplamından kambiyo zararları, diğer gider ve zararlar ve faiz 
gelirleri düşülmüş olarak) karşılık amaca yönelik harcamalar 144.641 TL olarak gerçekleşmiştir. 
2014 yılında Vakıf’ın henüz faaliyete geçmiş bir projesi bulunmayışı sebebiyle, gelirlerinden 
yalnızca temel harcamalarını karşılamış, geriye kalan kısmı ise izleyen dönemlerde faaliyete 
geçen projelerinde kullanmak üzere izleyen yıla faaliyet gelir fazlası olarak aktarmıştır. 

2. Mütevelli heyeti ve vakıf yöneticisine ödenen ücret ve benzeri menfaatler: Mütevelli Heyeti
Üyelerine, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve benzeri menfaatler 
sağlanmamaktadır. 2014 yılında genel müdür ve Vakıf yöneticilerine brüt 78.222 TL tutarında 
ücret ödemesi yapılmıştır. 

3. Amaca yönelik giderler: 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait amaca yönelik giderler 
aşağıdaki gibidir: 

2014

Ücret ve benzeri menfaatler 89.074
Temsil ve ağırlama giderleri 32.913 
Kira giderleri 11.163
Seyahat masrafları 4.026 
Ofis masrafları 1.837 
Vergi, resim ve harçlar 1.805
Danışmanlık giderleri 1.098 
Diğer 2.725 

144.641

4. Faiz gelirleri: 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle faiz gelirlerinin tamamı mevduat faiz 
gelirlerinden oluşmaktadır. 

……………..




