
 

 

 

 

 

TAKA-DER SAN 2020 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 Saygıdeğer Sandık üyemiz, 

 

 2020 yılını geri bırakmış bulunmakla, TAKA-DER Sandığımız da bir yaşını tamamlamıştır. 

‘Birlikten kuvvet doğar’ ilkesiyle yola çıkarak, Kurum personelimiz arasında iktisadi bir 

dayanışma oluşturmak için kurulmuş olan Sandığımız, siz kıymetli üyelerimizin teşvik ve katılımıyla 

maddi bir varlığa ulaşmıştır. 

 

 Hedefimiz; Sosyal yardımlar, uygun kredi olanakları, Mesleki Risk Sigorta fonu ve Şahsi 

tasarruf fonuyla küçük birikimlerimizi bir Sandıkta toplayıp değerlendirerek büyük fırsatlara 

çevirmek ve Sandık üyeleri arasında mali yardım ve destek sağlamaktır. 

 

 Bu amaç ve hedeflerle kurulmuş bulunan Sandığımızın 2020 yılına ait hesap özeti bilginize 

sunulmuştur; 

 

2020 YILI FAALİYET RAPORU VE MALİ TABLO: 

 

 2020 yılına dahil 12 aylık aidat gelirleri yekünü: 129.762,44 TL’dir. 

 Menkul Kıymetler yatırımlarından elde edilen toplam gelir: 13.697,26 TL ’dir 

 Sandık faaliyet masrafları toplamı: 981,52 TL ’dir. (EFT Ücreti, Fonzip Üye işletim Sistem 

Ücreti vs.)  

 

TAKA-DER-SAN 2020 yılı menkul kıymetler toplam kar marjı kar %10 olarak 

hesaplanmıştır. 

 

     İKTİSADİ İŞLETME HESABI: 

 

 TAKA-DER bünyesinde 2020 yılı faaliyet yılı içinde 2 adet iktisadi işletme faaliyetinde 

bulunulmuştur.  

 

 Bunlar; 

 

1) 50.000 TL sermayeli TAKADER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 

(Tabela adıyla: Tapu Kadastro Sigorta) 

 

2) 15.000 TL sermayeli TKGM idari binası içindeki Kantin İşletmesi olmak üzere Toplam = 65.000 

TL sermayeli İktisadi İşletme gerçekleştirmiştir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 YILLIK FAALİYET KAZANÇ TOPLAMI 

 

      Menkul Kıymetler 13.697,26 TL + İktisadi İşletmeler Sermayesi 65.000 TL = 78.697,26 TL 

 

TAKA-DER SAN 2021 YILI FAALİYET PLANI: 

 

2020 yılı Mali ve Bütçe hesabı değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan bu tablo neticesinde 2021 

yeni yıl faaliyet planında yapılması kararlaştırılan ve öngörülen hususlarda şu şekildedir; 

 

1. Üye aidatının aylık 75 TL olarak artırılması ve 75 TL´nin katları oranında seçmeli aidat 

uygulanmasına geçilmesi,  

2. Derneğin ve Sandığın tüzüğü gereği 2020 yılı kâr gelirinin ½’si 2021 yılında olası yapılacak 

olan yardımlara ayrılmıştır.  

3. Kârın diğer yarısı yatırılan aidatlara oranlanarak sandık üyelerinin sandık hesaplarına kâr 

payı olarak yansıtılacaktır. 

4. 2021 yılında masrafların kısılması amacıyla birtakım tasarruf tedbirleri uygulanacak olup, ilk 

etapta her ay üyelere “aidat alınmıştır” mesajları gönderilmeyecek olup, üyeler aidat 

durumunu https://fonzip.com/takader üzerinden takip edeceklerdir.  

5. Geliri artırmaya yönelik iktisadi işletmelerin faaliyetlerine yeni işletmelerin eklenmesi 

planlanmaktadır. 

 

  Bunlara örnek olarak; 

 

a) Fiziki şartları müsait Bölge Müdürlükleri ve Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde Kantin 

İşletmelerinin açılması, 

b) Fiziki şartları müsait Bölge Müdürlükleri ve Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde misafirhane 

işletmelerinin açılması, 

c) Muğla ili Milas ilçesinde Sosyal Tesis açılması, 

d) Bu İşletmelerden sağlanan gelirlerin ½ si yine sandık üyelerine kar payı  olarak nakdi 

yansıtılacaktır. 

 

Yeni bir çalışma yılına daha başlarken, TAKA-DER SAN ailesi olarak her gecen gün yeni üye 

katılımı ve artan Sermayesi ile katlanarak büyüyerek, yeni hizmetlere ve atılımlara imza atacağımıza 

inanıyoruz. 

Birlikte daha güçlüyüz, yarınlara daha umutluyuz. 

Tüm üyelerimize, ailesiyle sağlıklı ve huzur içinde geçireceği bir yıl olmasını diliyoruz. 

 

                  TAKA-DER SAN 

                         YÖNETİM KURULU 

https://fonzip.com/takader

