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01 OCAK 2021 – 15 ARALIK 2021 DÖNEMİ ÜSİMP DENETLEME KURULU RAPORU 

20/12/2021 

 

ÜSİMP Çalışma İlkeleri Yönergesinin 14. ve 15. Maddeleri kapsamında oluşturulan Denetleme 

Kurulu’nun çalışma esasları gereği Platform’un 01/01/2021 – 15/12/2021 tarihleri arasındaki gelirler, 

giderler, hesap özetleri, mizan, yevmiye ve kebir incelenmiş ve değerlendirmelerimiz aşağıdaki gibi 

özetlenmiştir: 

1. Hesap Özetleri 

ÜSİMP’e ait banka hesapları Türkiye İş Bankası’nda tutulmaktadır. Burada ÜSİMP’e ait 2 adet Vadesiz 

Türk Lirası, 1 adet Vadeli Türk Lirası, 1 adet ABD Doları ve 1 adet Avro hesabı olduğu görülmüştür. 

15/12/2021 itibariyle alınan kurlara göre kasada toplam 573.327,00 TL bulunduğu belirlenmiştir. 

Sunulan hesap özetleri detaylı olarak incelenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. 

2. Dönem Bilançosu ve Mizan 

Değerlendirme tarihi itibariyle 2021 yılının mali kapanışı henüz yapılmadığından 2021 yılına ait bilanço 

incelenememiştir. Onun yerine 01/01/2021 - 30/11/2021 dönemini kapsayan mizan üzerinden 

değerlendirmeler yapılmıştır.  

Aktif varlıklar kategorisinin dönen varlıklar alt kategorisinde ilgili dönemde varlık 505.439,28-TL olarak 

gerçekleşmiştir. Bu alt kategori kapsamında hazır değerler (banka), ticari alacaklar, diğer alacaklar, 

stoklar ve diğer dönen varlıklar bulunmaktadır. Duran varlıklar alt kategorisinde ilgili dönemde varlık 

38.551,43-TL olmuştur. Bu kategori kapsamında maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran 

varlıklar bulunmaktadır.  

Pasif varlıklar kategorisinin kısa vadeli yabancı kaynaklar alt kategorisinde ilgili dönemdeki varlığın 

46.870,21-TL olduğu görülmektedir. Bu alt kategori ticari borçlar, diğer ticari borçlar, alınan avanslar, 

ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler, borç ve diğer karşılıklar ve diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

bulunmaktadır. Öz kaynaklar alt kategorisindeki varlığın ilgili dönemde 355.645,55-TL görülmektedir. 

Bu kategori kapsamında geçmiş yıllar karları ve dönem net karı (zararı) bulunmaktadır. Ancak 2021 

yılına ait dönem net karı henüz belli olmadığından sağlıklı bir değerlendirme yapılması da mümkün 

olmamıştır. 

Gelir tablosu hesapları incelendiğinde, brüt satışların 520.959,65-TL seviyesinde olduğu, buna karşılık 

satışların maliyetinin ise 102.383,82-TL olduğu görülmüştür. Genel yönetim giderleri ise 215.047,08-TL 

olarak gerçekleşmiştir.  

3. Etkinlik Gelirleri ve Giderleri  

Denetleme Kurulu’na sunulan ilgili döneme ait gelir ve giderlere bakıldığında, aşağıdaki gözlemlerde 

bulunulmuştur: 

• RTTP eğitimleri 2021 yılı içerisinde Ocak, Mart, Nisan ve Eylül aylarında olmak üzere toplam 4 

kez düzenlenmiştir. Bu etkinliklerden toplamda (KDV dahil) 296.044,38-TL (KDV dahil) gelir 

elde edilmiştir. Eğitimlerin düzenlenmesi için toplamda 90.417,37-TL (KDV dahil) gider 

yapılmıştır. Böylelikle RTTP eğitimlerinden 205.627,01-TL net gelir sağlanmıştır.  
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• Haziran 2021 ayı içerisinde düzenlenen finansal model eğitiminden 20.050,84-TL (KDV dahil) 

gelir elde edilirken 13.850,76-TL(KDV dahil)  gider yapılmıştır. Eğitimden net olarak 6.200,08-

TL gelir sağlanmıştır.  

• Bilkent Cyberpark ile iş birliğinde düzenlenen UTTP eğitiminden 20.296,00-TL (KDV dahil) gelir 

gelir elde edilirken 45,62-TL(KDV dahil) gider yapılmıştır. Eğitimden net olarak 20.250,38-TL 

gelir sağlanmıştır.  

• Her yıl düzenlenen Ulusal Patent Fuarı kapsamında 2021 yılında 100.000,00-TL (KDV dahil)  

gelir elde edilmiştir. 2020 yılından devreden fuar gelirleri ise 21.571,24-TL (KDV dahil) olarak 

gerçekleşmiştir. 

• ÜSİMP’in üye kuruluşlardan aldığı yıllık hizmet bedeli toplamı 2021 yılında 159.015,90-TL 

mertebesindedir. Üye kuruluşların hizmet bedellerini daha düzenli ödemeleri için girişimlerde 

bulunulduğu öğrenilmiştir. Üyelerin hizmet bedellerinin ödenmesine özen göstermesi 

önerilmektedir. 

• Yukarıda bahsedilen faaliyetlerden toplamda 524.179,85-TL net gelir elde edilmiştir. 

• Gider kalemleri arasında en büyük üç kalemi İşveren Maliyeti, Vergi Ödemeleri ve Ofis Kirası 

teşkil etmektedir. Bunu Yıllık Ödenen Üyelikler ve SMM ve Mali Müşavirlik kalemleri takip 

etmektedir. Toplam faaliyet maliyetleri 360.946,83-TL olarak hesaplanmıştır. 

• Etkinliklerin gelir ve giderleri dikkate alındığında, tüm faaliyetlerden toplamda 163.233,02-TL 

net gelir elde edildiği belirlenmiştir. 

SONUÇ: 

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda: 

• Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nun ilgili dönem faaliyetlerinin Platform’un 

görev alanına uygun olarak gerçekleşen ve üyeleri yararına yapılan faaliyetler olduğu, 

• Düzenlene etkinlik ve eğitimlerin ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğine olduğu kadar TTO’ların 

güçlenmesine de önemli katkıları olduğu, 

• Platform ve etkinliklere ilişkin gelir ve giderlerin ayrıntılı ve düzenli biçimde tutulduğu, 

• Gelir-gider ve banka hesaplarının uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 

 

Platform için özveri ile çalışan Yürütme Kurulu üyelerinin ibra edilmesi gerektiği görüşümüzü 

takdirlerinize sunarız. 

Tarih: 20/12/2021 

Denetleme Kurulu 
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Ek: Özet Mali Tablolar 
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