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 Notlar 2017 2016 
 

VARLIKLAR 
 

Dönen varlıklar: 

Nakit ve nakit benzerleri 5 49.236.955 45.259.511 

Alacaklar 6 3.626.233 4.954.904 

İlişkili taraflardan alacaklar 7 1.837.759 1.299.444 

Diğer dönen varlıklar  2.427.687 1.597.379 
 

  57.128.634 53.111.238 
 

Satış amacıyla elde tutulan varlıklar 9 53.062.643 28.271.711 
 

Toplam dönen varlıklar  110.191.277 81.382.949 
 

Duran varlıklar: 
Maddi duran varlıklar 8 650.048.754  627.434.970 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 9 274.728.381 218.766.510 

Finansal varlıklar 3 12.321.618 9.723.263 

Maddi olmayan duran varlıklar  536.617 435.585 

Diğer duran varlıklar  640.077 603.370 
 

Toplam duran varlıklar  938.275.447 856.963.698 
 

Toplam varlıklar  1.048.466.724 938.346.647 
 

KAYNAKLAR 
 

Kısa vadeli yükümlülükler: 

Banka kredileri 11 8.542.680 23.679.182 

Borçlar 10 8.316.316 8.071.653 

Diğer yükümlülükler 12 11.013.410 13.799.546 
 

Toplam kısa vadeli yükümlülükler  27.872.406 45.550.381 
 

Uzun vadeli yükümlülükler: 

Banka kredileri 11 37.720.301 39.997.599 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü 13 6.756.764 5.664.732 
 

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  44.477.065 45.662.331 
 

Toplam yükümlülükler  72.349.471 91.212.712 
 

Net varlıklar: 

Yeniden değerleme fonu 8 543.676.739 516.131.504 

Aktüeryal kayıplar (-)  (2.301.288) (2.281.290) 

Geçmiş yıllar faaliyet sonuçları  434.741.802 333.283.721 
 

Toplam net varlıklar  976.117.253 847.133.935 
 

Toplam yükümlülükler ve net varlıklar  1.048.466.724 938.346.647 

 

 
Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur.
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 Notlar 2017 2016 

 

Bağışlar ve faaliyetlere ilişkin gelirler 14 212.530.474 137.498.894 

Faaliyetlere ilişkin giderler (-) 15 (108.390.221) (93.503.634) 

 

Faaliyetlere ilişkin net gelir   104.140.253 43.995.260 

 

Diğer gelirler 16 1.898.734 1.971.459 

Diğer giderler (-) 16 (2.240.050) (3.703.000) 

 

Finansal gelir ve giderler öncesi net gelir  103.798.937 42.263.719 

 

Finansal gelirler 17 4.639.327 11.193.721 

Finansal giderler (-) 17 (6.616.948) (11.027.004) 

 

Vergi öncesi faaliyet sonucu  101.821.316 42.430.436 

 

Dönem vergi gideri (-)  (321.413) (153.566) 

Ertelenen vergi (gideri)/geliri  (41.822) 56.390 

 

Net faaliyet sonucu  101.458.081 42.333.260 

 

Diğer kapsamlı gelir/giderler 

 

Yeniden değerleme fonundaki artışlar 8 27.545.235 4.274.222 

Aktüeryal (kayıp)/kazanç  (19.998) 375.627 

 

Net kapsamlı faaliyet sonucu  128.983.318 46.983.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur. 
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 Yeniden Aktüeryal Geçmiş yıllar Toplam 

 değerleme fonu kayıplar (-) faaliyet sonuçları net varlıklar 

 

1 Ocak 2016 itibariyle bakiyeler 511.943.745 (2.656.917) 290.863.998 800.150.826 

 

Net faaliyet sonucu - - 42.333.260 42.333.260 

Transfer (Not 8) (86.463) - 86.463 - 

Kullanım amaçlı gayrimenkuller değerleme artışı (Not 8) 4.274.222 - - 4.274.222 

Aktüeryal kazanç  - 375.627 - 375.627 

 

31 Aralık 2016 itibariyle bakiyeler 516.131.504 (2.281.290) 333.283.721 847.133.935 

 

1 Ocak 2017 itibariyle bakiyeler 516.131.504 (2.281.290) 333.283.721 847.133.935 

 

Net faaliyet sonucu - - 101.458.081 101.458.081 

Kullanım amaçlı gayrimenkuller değerleme artışı (Not 8) 27.545.235 - - 27.545.235 

Aktüeryal kayıp (-)   - (19.998) - (19.998) 

 

31 Aralık 2017 itibariyle bakiyeler 543.676.739 (2.301.288) 434.741.802 976.117.253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur.
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 Notlar 2017 2016 

 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları 

 

Vergi öncesi faaliyet sonucu  101.821.316 42.430.436 

 

Düzeltmeler: 

Maddi duran varlık amortisman giderleri 15 6.877.689 6.489.008 

Faiz ve komisyon giderleri 17 3.686.715 3.305.332 

Faiz gelirleri 17 (4.639.327) (3.192.462) 

Gayrimenkul satış karları 14 (752.000) (3.216.125) 

Alınan kredilere ilişkin kur farkı giderleri  11.690.656 12.037.841 

Yatırım ve satış amaçlı gayrimenkul  

   değerleme kazançları 14 (50.427.911) (22.040.669) 

İskonto ve karşılıklara ilişkin (gelirler)/giderler, net  3.715.509 (5.184.301) 

Gayrinakdi bağışlar  (37.860.172) (19.975.497) 

 

Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler 

   öncesi esas faaliyetlerde kullanılan nakit akımı  34.112.475 10.653.563 

 

İşletme sermayesindeki değişimler  (4.123.797) 3.453.597 

Gayrimenkul satışlarından elde edilen hasılat  8.287.280 19.242.500 

Ödenen kıdem tazminatı 13 (529.988) (1.395.802) 

 

Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit  37.745.970 31.953.858 

 

Yatırım faaliyetleri: 

Menkul kıymet alımları  (2.598.355) (3.798.624) 

Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları  (2.047.270) (4.274.161) 

Alınan faiz  4.573.016 3.058.148 

 

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (-)  (72.609) (5.014.637) 

 

Finansman faaliyetleri: 

Banka kredilerindeki net değişim  (30.075.513) (11.975.544) 

Ödenen faiz ve komisyon 17 (3.686.715) (3.305.332) 

 

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit (-)  (33.762.228) (15.280.876) 

 

Bloke edilen mevduatlardaki azalış  511.440 3.468.453 

 

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış  4.422.573 15.126.798 

 

Nakit ve nakit benzeri değerlerin  

   dönem başı bakiyesi  44.483.933 29.357.135 

 

Nakit ve nakit benzeri değerlerin  

   dönem sonu bakiyesi 5 48.906.506 44.483.933 

 

 
Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur. 
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NOT 1 - ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU 
 

Darüşşafaka Cemiyeti (“Cemiyet”) 1863 yılında bir eğitim merkezi olarak faaliyet göstermek üzere 

kurulmuştur. Cemiyet’in temel amacı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası ve/veya annesi hayatta 

olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocukları, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak yurt 

içinde ve dışında çağdaş eğitim esaslarına göre okutmak, yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri 

benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde lider bireyler 

olarak yetiştirmektir. 
 

Cemiyet kar amacı gütmeyen bir kurumdur ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Darüşşafaka Maltepe 

Bağışçılar Sitesi, Darüşşafaka Yakacık Bağışçılar Sitesi, Darüşşafaka Şenesenevler Bağışçılar Sitesi, 

Maltepe Özel Bakım Ünitesi, Maltepe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Urla Bağışçılar 

Sitesi faaliyetlerini yürütmektedir. 
 

Cemiyet, gerçek kişi ve kurumlardan nakdi ve genellikle gayrimenkul olmak üzere gayri nakdi bağış 

toplamaktadır. Toplanan bağışlar, Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Cemiyet Merkezi ve bağışçılar 

sitelerindeki faaliyetlerin finansmanında kullanılmaktadır.  
 

Cemiyet, bağışçılarıyla yaptığı protokoller dahilinde, ilgili bağışçılara Cemiyet’e ait Maltepe, Yakacık, 

Şenesenevler ve Urla’daki “bağışçı siteleri”nde yaşamları süresince bağımsız bölümler tahsis etmekte 

ve bu sitelerde verilen yemek, dinlenme, bakım ve sağlık hizmetlerinden herhangi bir bedel 

ödemeksizin yararlanabileceklerini taahhüt etmektedir.  
 

Cemiyet’in merkezi İstanbul’da olup adresi, Darüşşafaka Cad. No:14 34457 Maslak/İstanbul’dur. 
 

Bağlı Ortaklıklar ve İktisadi İşletme 
 

Cemiyet’in bağlı ortaklıkları ve iktisadi işletmesi, faaliyet konusu ve faaliyet durumlarıyla ile birlikte 

aşağıda sunulmuştur: 
 

   Faaliyet 

Bağlı Ortaklıklar  konusu/durumu 
 

Daçka Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.  Sigorta aracılığı 

Daçka Eğitim Araştırma Tanıtım  

   Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Organizasyon hizmetleri 
 

   Faaliyet 

İktisadi İşletme konusu/durumu 
 

Darüşşafaka Cemiyeti İktisadi  

   İşletmesi (“İktisadi İşletme”) Fizik tedavi ve rehabilitasyon ile 

 özel huzurevi ve bakımevi 
 

Yönetimi Cemiyet Yönetim Kurulu’na bırakılmış olan vakıflar 
 

Kuruluşları sırasında düzenlenen vakıf senetleri aracılığıyla, yönetimi ve gelirlerinin tamamı ya da bir 

kısmının idaresi Cemiyet Yönetim Kurulu’na bırakılmış olan vakıflar bulunmaktadır. Söz konusu 

vakıflar, Tiryakioğlu Vakfı, Süreyyapaşa Vakfı, İmamverdi Vakfı, Nuriye ve İdris Murgüz Vakfı, Erer 

Vakfı, Çakıroğlu Vakfı, Asım Paşa Vakfı, Aliye Arslan Vakfı, Denizsever Vakfı, Murad Günel Vakfı, 

Mükerrem Karaağaç Vakfı, Nezhun Tevgil Vakfı, Dr. Uluğ Vakfı ve Halil Hasan Uysal Vakfı’dır. 
 

Gelirleri Cemiyet’e aktarılan vakıflar 
 

Ayrıca, kuruluş senetleri çerçevesinde, gelirleri belli oranda Cemiyet’e bırakılmış olarak vakıflar 

bulunmaktadır. Söz konusu vakıflar Misbah Muhayeş Vakfı ve M. Feridun Öz Vakfı’dır.  
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI 

 

Konsolide finansal tablolar hazırlanırken, uygulanan temel muhasebe politikaları aşağıda 

belirtilmiştir. Bu politikalar, aksi belirtilmedikçe, sunulan yıllar için tutarlı bir şekilde uygulanmıştır. 

 

2.1 Finansal tabloların sunum esasları 

 

Konsolide finansal tablolar, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından çıkarılan 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) uygun olarak hazırlanmıştır. Cemiyet, Türk 

Lirası (“TL”) cinsinden muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının 

hazırlanmasında Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tek Düzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. 

Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara UFRS’ye uygunluk 

açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yansıtılarak TL olarak düzenlenmiştir. 

 

Konsolide finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. Kullanım amaçlı olarak 

sınıflandırılmış olan hizmet binaları (arsalar dahil olmak üzere) yeniden değerlenmiş değerleri 

üzerinden taşınmakta olup değerleme farkları doğrudan net varlıkların içerisinde yeniden değerleme 

fonu altında takip edilmektedir. Yatırım ve satış amaçlı gayrimenkuller altında sınıflandırılmış olan 

gelir getirici gayrimenkuller makul değeriyle ölçülüp; makul değer değişiklikleri ilgili dönemin 

kapsamlı faaliyet tablosu ile ilişkilendirilmiştir. 

 

Konsolide finansal tabloların hazırlanması, finansal durum tablosu tarihi itibariyle raporlanan varlıklar 

ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap 

dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların 

kullanılmasını gerektirmektedir. Aynı zamanda yönetimin, muhasebe politikalarını belirlerken bazı 

önemli kararlar alması gerekmektedir. Bu tahmin, varsayım ve kararlar, mevcut olaylar ve işlemlere 

ilişkin ulaşılabilen en iyi bilgilere dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık 

gösterebilir. Daha yüksek derecede muhakeme gerektiren veya karmaşık olan konular veya 

varsayımlar ve tahminlerin finansal tablolar açısından önemlilik arz ettiği konular ile ilgili 

açıklamalara Not 4’te yer verilmiştir. 

 

Konsolide finansal tablolar, 20 Şubat 2018 tarihinde Cemiyet Yönetimi tarafından onaylanmıştır. 

 

2.2 Konsolidasyon esasları 

 

a) Konsolide finansal tablolar, aşağıdaki (b) ve (c) paragraflarında yer alan hususlar çerçevesinde, 

Cemiyet ile bağlı ortaklıklarının ve İktisadi İşletme’nin (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 

hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, 

konsolide finansal tabloların tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları 

gözetilerek gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılarak Not 2.1’de belirtilen esaslara uygun 

olarak hazırlanmıştır. Bağlı ortaklık ve İktisadi İşletme faaliyet sonuçları, satın alma veya elden 

çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiş 

veya hariç bırakılmışlardır.  

 

b) Bağlı ortaklıklar ve İktisadi İşletme, Cemiyet’in (1) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine 

ait olan hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den 

fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla; (2) oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma 

yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini 

kullanmak suretiyle mali ve işletme politikalarını Cemiyet’in menfaatleri doğrultusunda kontrol 

etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.   
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (Devamı) 

 

2.2 Konsolidasyon esasları (Devamı) 

 

Aşağıda yer alan tabloda 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle bağlı ortaklıklar ve İktisadi 

İşletme ortaklık oranlarıyla gösterilmektedir: 

 

  Etkin ortaklık oranı  

 31 Aralık 31 Aralık 

Bağlı Ortaklıklar 2017 2016 

 

Daçka Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.  %100 %100 

Daçka Eğitim Araştırma Tanıtım  

   Organizasyon Hizmetleri A.Ş.  %100 %100 

 

İktisadi İşletme 

 

Darüşşafaka Cemiyeti İktisadi İşletmesi  %100 %100 

 

Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren 

konsolidasyon kapsamına alınır ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon 

kapsamından çıkartılır. Gerekli görüldüğünde, bağlı ortaklıklar için uygulanan muhasebe 

politikaları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla 

değiştirilir. 

 

Cemiyet’in bağlı ortaklıkları üzerinde sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili özkaynaklardan 

mahsup edilmektedir. Cemiyet ile bağlı ortaklıkları ve İktisadi İşletme arasındaki işlemler ve 

bakiyeler konsolidasyon kapsamında karşılıklı olarak silinmiştir. Cemiyet’in bağlı ortaklıkları 

ve İktisadi İşletme’de sahip olduğu hisselere ait temettüler, ilgili dönem gelirinden çıkarılmıştır. 

 

2.3 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler 

 

a. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki 

standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: 

 

- UMS 7, “Nakit akış tabloları”ndaki değişiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler finansal tablo 

okuyucularının finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülük değişikliklerini 

değerlendirebilmelerine imkan veren ek açıklamalar getirmiştir. Değişiklikler UMSK’nın 

‘açıklama inisiyatifi’ projesinin bir parçası olarak finansal tablo açıklamalarının nasıl 

geliştirilebileceğine dair çıkarılmıştır. 

 

- UMS 12, “Gelir vergilerdeki değişiklikler”; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Gerçekleşmemiş zararlar üzerinden 

hesaplanan ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesine ilişkin bu değişiklikler, 

gerçeğe uygun değerden ölçülen borçlanma araçları üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi 

varlığının nasıl muhasebeleştirileceğini açıklamaktadır. 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (Devamı) 
 

2.3 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler (Devamı) 
 

- 2014-2016 dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
 

- UFRS 12, “Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar”; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu 

tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerli olmak üzere geriye 

dönük olarak uygulanmalıdır. Bu değişiklik, özet finansal bilgiler haricinde UFRS 12’nin 

açıklama gerekliliklerinin satılmaya hazır olarak sınıflandırılan işletmelerdeki paylara 

uygulanacağını açıklığa kavuşturmaktadır. 
 

b. 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar 

ve değişiklikler: 
 

- UFRS 9, “Finansal araçlar”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart UMS 39’un yerini almaktadır. Finansal varlıklar 

ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda şu 

anda kullanılmakta olan, gerçekleşen değer düşüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan 

beklenen kredi riski modelini de içermektedir. 
 

- UFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden hasılat”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüş Muhasebe 

Standartları ile yapılan uyum çalışması sonucu ortaya çıkan yeni standart hasılatın finansal 

raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında karşılaştırılabilir olmasını 

sağlamayı amaçlamıştır. 
 

- UFRS 15, “Müşteri sözleşmelerinden hasılat” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 

tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 

değişikliklerle edim (performans) yükümlülüklerini belirleyen uygulama rehberliğine, fikri 

mülkiyet lisanslarının muhasebesine ve işletmenin asil midir yoksa aracı mıdır 

değerlendirmesine (net hasılat sunumuna karşın brüt hasılat sunumu) ilişkin açıklamaları 

içermektedir. Uygulama rehberliğindeki bu alanların her biri için yeni ve değiştirilmiş açıklayıcı 

örnekler eklenmiştir. UMSK, aynı zamanda yeni hasılat standardına geçiş ile ilgili ek pratik 

tedbirler dahil etmiştir. 
 

- UFRS 4, “Sigorta Sözleşmeleri” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu 

tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. UFRS 4’de yapılan değişiklik 

sigorta şirketleri için  ‘örtülü yaklaşım (overlay approach)’ ve ‘erteleme yaklaşımı (deferral 

approach)’ olarak iki farklı yaklaşım sunmaktadır. Buna göre. 
 

• Sigorta sözleşmeleri tanzim eden tüm şirketlere yeni sigorta sözleşmeleri standardı 

yayımlanmadan önce UFRS 9 uygulandığında ortaya çıkabilecek olan dalgalanmayı kar 

veya zararda muhasebeleştirmek yerine diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirme 

seçeneğini sağlayacaktır ve 

• Faaliyetleri ağırlıklı olarak sigorta ile bağlantılı olan şirketlere isteğe bağlı olarak 2021 

yılına kadar geçici olarak UFRS 9’u uygulama muafiyeti getirecektir. UFRS 9 uygulamayı 

erteleyen işletmeler hali hazırda var olan UMS 39, ‘Finansal Araçlar’ standardını 

uygulamaya devam edeceklerdir. 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (Devamı) 

 

2.3 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler (Devamı) 

 

- UMS 40, “Yatırım amaçlı gayrimenkuller” standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde 

veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Yatırım amaçlı 

gayrimenkullerin sınıflandırılmasına ilişkin yapılan bu değişiklikler, kullanım amacında 

değişiklik olması durumunda yatırım amaçlı gayrimenkullere ya da gayrimenkullerden yapılan 

sınıflandırmalarla ilgili netleştirme yapmaktadır. Bir gayrimenkulün kullanımının değişmesi 

durumunda bu gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı gayrimenkul’ tanımlarına uyup uymadığının 

değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Bu değişim kanıtlarla desteklenmelidir. 

 

- UFRS 2 ‘Hisse bazlı ödemeler’ standardındaki değişiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu 

tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik nakde dayalı hisse 

bazlı ödemelerin ölçüm esaslarını ve bir ödüllendirmeyi nakde dayalıdan özkaynağa dayalıya 

çeviren değişikliklerin nasıl muhasebeleştirileceğini açıklamaktadır.  Bu değişiklik aynı 

zamanda bir işverenin çalışanının hisse bazlı ödemesine ilişkin bir miktarı kesmek ve bunu 

vergi dairesine ödemekle yükümlü olduğu durumlarda, UFRS 2’nin esaslarına bir istisna 

getirerek, bu ödül sanki tamamen özkaynağa dayalıymışçasına işlem görmesini 

gerektirmektedir. 

 

- 2014-2016 dönemi yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 

 

• UFRS 1, “Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması”, UFRS 7, UMS 19 

ve UFRS 10 standartlarının ilk kez uygulama aşamasında kısa dönemli istisnalarını 

kaldırılmıştır. 

• UMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; bir iştirak ya da iş ortaklığının 

gerçeğe uygun değerden ölçülmesine ilişkin açıklık getirmiştir 

 

- UFRS Yorum 22, “Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve avanslar ödemeleri”1 Ocak 2018 

tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum 

yabancı para cinsinden yapılan işlemler ya da bu tür işlemlerin bir parçası olarak yapılan 

ödemelerin yabancı bir para cinsinden yapılması ya da fiyatlanması konusunu ele almaktadır. 

Bu yorum tek bir ödemenin yapılması/alınması durumunda ve birden fazla ödemenin 

yapıldığı/alındığı durumlara rehberlik etmektedir. Bu rehberliğin amacı uygulamadaki çeşitliliği 

azaltmaktadır. 

 

- UFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, itfa edilmiş maliyet ile ölçülen 

finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı bırakılma sonucu doğurmadan değiştirildiğinde, 

ortaya çıkan kazanç veya kaybın doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilmesi konusunu 

doğrulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye dayalı nakit akışları ile orijinal etkin 

faiz oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışları arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, 

farkın UMS 39’dan farklı olarak enstrümanın kalan ömrü boyunca yayılarak 

muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. 

 

- UMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 

tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Şirketlerin 

özkaynak metodunu uygulamadığı uzun vadeli iştirak veya müşterek yönetime tabi 

yatırımlarını, UFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa kavuşturmuştur. 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (Devamı) 

 

2.3 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler (Devamı) 

 

- UFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. UFRS 15, ‘Müşteri sözleşmelerinden hasılat’ standardı ile 

birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yeni standart mevcut UMS 17 rehberliğinin 

yerini alır ve özellikli kiralayanlar açısından muhasebesinde geniş kapsamlı bir değişiklik yapar. 

Şu anki UMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama işlemine taraf olduklarında bu işlem 

için finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dışı) ayrımı yapmak 

zorundalar. Fakat UFRS 16’ya göre artık kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleşmeleri için 

gelecekte ödeyecekleri kiralama yükümlülüklerini ve buna karşılık olarak da bir varlık kullanım 

hakkını bilançolarına yazmak zorunda olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama işlemleri ve 

düşük değerli varlıklar için bir istisna öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler 

açısından uygulanabilir. Kiraya verenler için muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. 

 

UMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını değiştirmesinden ötürü (sözleşmelerdeki içeriklerin 

birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği değiştirdiği gibi) kiraya verenler de bu yeni 

standarttan etkileneceklerdir. En azından yeni muhasebe modelinin kiraya verenler ve 

kiralayanlar arasında pazarlıklara neden olacağı beklenmektedir. UFRS 16’ya göre biz sözleşme 

belirli bir süre için belirli bir tutar karşılığında bir varlığın kullanım hakkını ve o varlığı kontrol 

etme hakkını içeriyorsa o sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da kiralama işlemi 

içermektedir. 

 

- UFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler’; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu 

tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum UMS 12 Gelir 

Vergileri standardının uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir. UFRS 

Yorum Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman bu belirsizliğin 

UMS 12’ye göre değil UMS 37 ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ standardının 

uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu. UFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde 

belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve 

muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama getirmektedir. Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket 

tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi otoritesince kabul edilir olup olmadığının 

bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, özellikle bir giderin indirim olarak kabul 

edilmesi ya da iade alınabilir vergi hesaplamasına belirli bir kalemin dahil edilip edilmemesiyle 

ilgili vergi kanunda belirsiz olması gibi. UFRS Yorum 23 bir kalemin vergi uygulamalarının 

belirsiz olduğu; vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da yükümlülüğün vergiye esas tutarları, 

vergi gideri, alacağı ve vergi oranları da dahil olmak üzere her durumda geçerlidir. 

 

- UFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin veren 

UFRS 4’ün yerine geçmektedir. UFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım özelliğine 

sahip yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini temelden değiştirecektir. 

 

Cemiyet yönetimi, yukarıda yer alan değişikliklerin operasyona olan etkilerini değerlendirip gerekli 

olanları uygulayacaktır. 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (Devamı) 

 

2.4 Muhasebe politikaları ve tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar 

 

Muhasebe politikaları ve muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar olması durumunda, yapılan 

önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve 

önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca 

bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem 

değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır. 

 

2.5 Karşılaştırmalı bilgiler  

 

Finansal durum ve faaliyetlerdeki trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Cemiyet’in cari dönem 

finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cemiyet, 31 Aralık 2017 

tarihi itibariyle konsolide finansal durum tablosunu 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle hazırlanmış 

konsolide finansal durum tablosu ile; 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ait konsolide kapsamlı 

faaliyet tablosu, net varlık değişim tablosu ve nakit akım tablosu, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren 

yıla ait ilgili konsolide finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Cari dönem finansal 

tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karşılaştırmalı bilgiler, gerekli görüldüğünde 

yeniden sınıflandırılmıştır. 

 

 

NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ 
 

Finansal tablolar hazırlanırken uygulanan temel muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir. Bu 

politikalar aksi belirtilmedikçe, sunulan yıllar için tutarlı bir şekilde uygulanmıştır. 
 

İlişkili taraflar 
 

Konsolide finansal tablolarda, bağlı ortaklıklar, İktisadi İşletme ve yönetimi Cemiyet Yönetim 

Kurulu’na bırakılmış vakıflar (Not 1), önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve 

onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak 

kabul ve ifade edilmişlerdir (Not 7).  
 

Nakit ve nakit benzerleri 
 

Nakit ve nakit benzerleri finansal durum tablosunda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit ve 

nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen, kısa 

vadeli ve yüksek likiditeye sahip, değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha 

kısa olan yatırımları içermektedir (Not 5). 
 

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar  
 

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve 

fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların 

sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynaklı 

krediler ile alacaklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak 

menkul değerler, iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti ile değerlemeye tabi 

tutulmakta ve varsa değer azalışı için karşılık ayrılmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak menkul 

değerlerden kazanılan faiz gelirleri, konsolide kapsamlı faaliyet tablosunda muhasebeleştirilir. 

Cemiyet’in finansal varlıklarının tamamı vadeye kadar elde tutulacak olarak sınıflandırılmış olan 

Eurobondlardan oluşmakta olup bilançoda 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 12.321.618 TL tutarındaki 

iskonto edilmiş maliyeti üzerinden taşınmaktadır (31 Aralık 2016: 9.723.263 TL). 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 
 

31 Aralık 2017 Nominal değer (USD) Vade tarihi Defter değeri (TL) Faiz oranı (%) 

 

  24 Nisan 2019- 

Eurobond 3.100.000 5 Şubat 2025 12.321.618 4 – 7,75 
 
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar (devamı) 
 

31 Aralık 2016 Nominal değer (USD) Vade tarihi Defter değeri (TL) Faiz oranı (%) 

 

  31 Ekim 2018 -  

Eurobond 2.694.000 5 Şubat 2025 9.723.263 3,87 – 7,75 

 
Alacaklar 
 
Cemiyet 
 
Bağışçıların yapmış olduğu nakit, gayrimenkul ve diğer bağışlar, bağışçılarla söz konusu bağışlara 
ilişkin olarak protokol yapıldığı dönemde makul değerleriyle alacaklara ve gelirlere dahil 
edilmektedir. 
 
İktisadi İşletme ve Bağlı Ortaklıklar 
 
Doğrudan bir müşteriye mal veya hizmet tedariki ile oluşan ve vadeli satışlardan kaynaklanan ticari 
alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilmiştir. 
Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin 
önemsiz olması durumunda fatura tutarı esas alınarak değerlendirilmiştir. 
 
Ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması 
halinde ticari alacaklar için bir değer düşüklüğü karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, 
alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan 
ve güvencelerden tahsil edilebilecek tutarlarda dahil olmak üzere beklenen nakit akışlarının, oluşan 
ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. 
 
Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu 
tutar, cari dönemde diğer faaliyet gelirlerine yansıtılır (Not 6). 
 
Maddi duran varlıklar 
 
Kullanım amaçlı gayrimenkuller dışındaki maddi duran varlıklar, maliyetlerden birikmiş amortisman 
düşülerek konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Grup, kullanım amaçlı gayrimenkullerini mesleki 
yeterliliğe sahip bağımsız değerleme eksperleri tarafından yapılan değerlemelerde belirtilen makul 
değerlerinden binaların müteakip birikmiş amortismanının indirilmesi suretiyle bulunan değerleriyle 
konsolide finansal tablolara yansıtmıştır. Yeniden değerleme tarihindeki birikmiş amortisman varlığın 
brüt defter değeri ile netleştirilmiş ve net tutar yeniden değerleme sonrasındaki değere getirilmiştir. 
Grup, kullanım amaçlı gayrimenkullerini 5 yılda bir değerlemeye tabi tutmaktadır.  
 
Kullanım amaçlı gayrimenkullerin taşınan değerlerinde yeniden değerleme sonucu meydana gelen 
artışlar, finansal durum tablosunda net varlıklar altında yer alan “yeniden değerleme fonu” hesabına 
kaydedilmektedir. Aynı varlığın bir önceki dönemdeki artışlarına karşılık gelen azalışlar fondan 
düşülmekteyken; diğer tüm azalışlar ise kapsamlı faaliyet tablosuna yansıtılmaktadır. Her hesap 
döneminde, yeniden değerlenmiş tutar üzerinden hesaplanan amortisman ile (kapsamlı faaliyet 
tablosuna yansıtılan amortisman) varlığın yeniden değerleme öncesi maliyeti üzerinden ayrılan 
amortisman arasındaki fark “yeniden değerleme fonu”ndan geçmiş yıllar faaliyet sonuçlarına transfer 
edilir.  



DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 

 

31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARİYLE 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

13 

NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 
 
Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri veya yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden maddi 
varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. 
Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aşağıda 
belirtilmiştir: 
 
Binalar 15 - 50 yıl 
Taşıt araçları 5 yıl 
Döşeme ve demirbaşlar 5 - 20 yıl 

 

 

Maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası 

bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın 

kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri 

kazanılabilir değerine indirilir. Maddi duran varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve 

zararlar diğer gelir ve gider hesaplarına dahil edilirler. Yeniden değerlenmiş maddi duran varlığın 

elden çıkarılmasında, elden çıkarılan maddi duran varlıkla ilgili “yeniden değerleme fonu” 

hesabındaki tutar geçmiş yıllar faaliyet sonuçları hesabına aktarılır (Not 8). 

 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

 

Grup’un faaliyetlerinde idari maksatlarla kullanılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanımı 

amacıyla veya her ikisi için tutulan arsa ve binalar, yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak 

sınıflandırılmıştır. Grup, söz konusu gayrimenkulleri, makul değerleri ile muhasebeleştirmiştir. Bu 

çerçevede, yatırım amaçlı gayrimenkuller, bağımsız eksperlerin belirlediği değerlerinden veya oluşan 

satış fiyatı baz alınarak finansal tablolara yansıtılmıştır. Grup’un değerlemesi yapılan gayrimenkul 

veya ilgili gayrimenkulden elde edilen gelirler üzerindeki kontrolünde, bağışçının tapudaki intifa hakkı 

veya Cemiyet Yönetim Kurulu tarafından bağışçıya verilen kullanım hakkı gibi durumlardan 

kaynaklanan kısıtlamalar varsa, gayrimenkulün makul değeri belirlenirken, ilgili gayrimenkul için 

bağımsız değerleme eksperleri tarafından yapılan değerlemelerde tespit edilmiş olan değerleri, söz 

konusu kısıtlama çerçevesinde yapılan aktüeryal hesaplamalara göre düzeltilmektedir. Söz konusu 

aktüeryal hesaplamalarda CSO 2001 tabloları kullanılmaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller için 

anılan esaslara göre belirlenen makul değerdeki değişiklikler, kapsamlı faaliyet tablosunda “bağışlar 

ve faaliyetlere ilişkin gelirler” hesabı altında muhasebeleştirilmektedir. Cemiyet, yatırım amaçlı 

gayrimenkullerini tam mülkiyete sahip ise iki yılda bir, gayrimenkul üzerinde bağışçının tapuda intifa 

hakkı veya Cemiyet Yönetim Kurulu tarafından bağışçıya verilen kullanım hakkı varsa üç yılda bir 

değerlemeye tabi tutmaktadır (Not 9). 

 

Maddi olmayan duran varlıklar 

 

Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş hakları içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar 

elde etme maliyetinden kayda alınır ve 5 yıllık tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal olarak itfa 

edilir. 

 

Satış amacıyla elde tutulan varlıklar 

 

Bir duran varlığın defter değerinin sürdürülmekte olan kullanımından ziyade, Grup yönetimin almış 

olduğu kararla satış işlemi vasıtası ile geri kazanılacak olması durumunda, söz konusu duran varlık 

(veya elden çıkarılacak varlık grubu) satış amacıyla elde tutulan varlıklara sınıflandırılır.  

Grup, satış amaçlı gayrimenkullerini iki yılda bir değerlemeye tabi tutmaktadır (Not 9). 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 

 

Krediler  

 

Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki 

değerleriyle kaydedilir. Krediler, müteakip dönemlerde etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş 

maliyet değeri üzerinden gösterilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş 

maliyet değeri arasındaki fark, kapsamlı faaliyet tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti 

olarak yansıtılır. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyetleri, özellikli varlıkların iktisabı veya 

inşası ile ilişkilendirildikleri takdirde, özellikli varlıkların maliyet bedeline dahil edilirler. Diğer kredi 

maliyetleri oluştuğu dönemde kapsamlı faaliyet tablosuna kaydedilir (Not 11). 

 

Borçlar 

 

Borçlar, Grup’un olağan faaliyetleri için tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin yapılması 

zorunlu ödemeleri ifade etmektedir. Eğer borçların ödenmesi için beklenen süre 1 yıl ya da daha kısa 

ise, bu borçlar kısa vadeli borçlar olarak sınıflandırılırlar. Aksi halde, uzun vadeli borçlar olarak 

sınıflandırılırlar. Borçlar, gerçeğe uygun değerleriyle deftere alınır. Faiz içermeyen kısa vadeli ticari 

borçlar emsal faiz tutarı önemli değilse, fatura tutarı üzerinden ölçülür (Not 10). 

 

Kıdem tazminatı karşılığı 

 

İş Kanunu’na göre Grup’un bir yılını tamamlayan ve İş Kanunu’nda belirtilen davranışlar dışındaki 

sebeplerle işine son verilen, askerlik görevini yapmak için çağrılan, vefat eden, 25 yıllık hizmet 

süresini doldurup (kadınlarda 20 yıl) emeklilik yaşını doldurarak (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) 

emekli olan çalışanlarına kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü vardır. 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 

ilgili yasa değiştiğinden, emeklilikten önceki hizmet süresiyle bağlantılı, bazı geçiş süreci maddeleri 

çıkartılmıştır. 

 

Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un, personelin İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından doğacak 

gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının şimdiki zamana indirgenmiş değerini 

ifade eder (Not 13). 

 

Dövizli işlemler 

 

Dönem içindeki yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları 

üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan 

döviz kurları kullanılarak çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevriminden 

doğan kur farkı gelir ve giderleri, kapsamlı faaliyet tablosuna yansıtılmıştır. 

 

Gelirlerin kaydedilmesi 

 

Cemiyet 

 

Bağışlanan varlıkların değerlerinin güvenilir olarak tespit edilebildiği ve bağışlanan varlıklar ile ilgili 

gelecekte oluşabilecek ekonomik faydalardan Cemiyet’in yararlanabilmesi muhtemel olduğu durumlarda 

alınan bağışlar gelir kaydedilmektedir. 

 

Bağışçılar tarafından vasiyet yoluyla bırakılmış olan tereke mallar üzerindeki haklara ait varlık ve 

gelirler, hukuki sürecin Cemiyet lehine tamamlandığı durumlarda, varlık ve gelir olarak 

kaydedilmektedir (Not 14). 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 
 

İktisadi İşletme ve bağlı ortaklıklar 

 

Hasılat sunulan mal veya hizmetler karşılığında alınan veya alınacak tutardan indirimler, iskontolar ve 

satışla ilgili vergilerin düşülmesi sonucu kalan tutarın gerçeğe uygun değeri ölçülür. Hasılat tutarı 

güvenilir bir biçimde ölçülebildiğinde, işleme ilişkin ekonomik faydanın Grup tarafından elde 

edilmesinin muhtemel olduğunda ve her bir Grup aktivitesiyle ilgili belirli kriterlerin gerçekleşmesi 

durumunda hasılat olarak kaydedilir. Grup, tahminlerini müşterinin türünü, işlemin türünü ve her bir 

kontratın maddelerini dikkate alarak tarihsel sonuçlara dayandırır. Hizmet satışlarında hasılat servisin 

sağlandığı hesap döneminde sunulmuş olan hizmetlerin sunulacak toplam hizmetlere oranıyla 

değerlendirilecek tamamlanma aşaması referans alınarak muhasebeleştirilir (Not 14). 

 

Grup’un kira ve faiz gelirleri tahakkuk esasına göre kayıtlara alınmaktadır. 

 

Karşılıklar 

 

Karşılıklar, Grup’un geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir 

yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir 

kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği 

durumlarda ayrılmaktadır. 

 

Cemiyet, bazı bağışçılarıyla yaptığı protokoller dahilinde, bu bağışçılara Cemiyet’e ait “bağışçı 

siteleri”nde yaşamları süresince bağımsız bölümler tahsis etmekte ve bu sitelerde verilen yemek, 

dinlenme, bakım ve sağlık hizmetlerinden herhangi bir bedel ödemeksizin yararlanabileceklerini taahhüt 

etmektedir. Ayrıca, Cemiyet yine bazı bağışçılar ile geçmiş dönemlerde imzalanan protokoller 

çerçevesinde, yapılan bağışlara karşılık olarak,  ilgili bağışçılara yaşamları süresince tediye taahhüdü 

olarak aylık para ödemeyi taahhüt etmiştir. Grup, konsolide finansal tablolarda, söz konusu 

yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir karşılık ayırmamıştır (Not 12). 

 

Şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 

 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Grup’un tam olarak kontrolünde bulunmayan 

gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi 

mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı yükümlülükler 

ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir (Not 19). 
 

Nakit akım tablosu 
 

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı 

bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 
 

Esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un faaliyet konusu operasyonlarından 

kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.  
 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal 

yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  
 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları 

ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 
 

Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa 

vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 
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Netleştirme/mahsup 

 

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve 

yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. 

 

Kullanılmamış izin yükümlülüğü 

 

İş Kanunu, bir yıllık hizmetini tamamlamış çalışanlara izin haklarının ödenmesini ve çalışanların 

ilişiklerinin kesilmesi halinde kullanılmamış izin haklarının karşılanmasını gerektirmektedir. 

Kullanılmamış izin hakkı yükümlülüğü çalışanların kullanılmamış izinlerine uygulanan tahmini azami 

ücreti içermektedir (Not 12). 

 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide 
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya 
çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, konsolide finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını 
etkileyen hususlar olmaları halinde konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanır (Not 20).  
 
Finansal risk yönetimi 
 
Grup faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki 
değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Grup’un toptan risk yönetim 
programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Grup’un finansal performansı 
üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. Risk yönetimi, Yönetim 
Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde yürütülmektedir. 
 
Kredi riski 
 
Kredi riski, nakit ve nakit benzeri değerlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve bağış alacakları 
dışında tahsil edilmemiş alacakları kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır.  
 
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini 
de taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski 
kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.  
 
Likidite ve fonlama riski 
 
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi 
imkanları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden 
oluşmaktadır. Grup, faaliyet ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması 
yoluyla fonlamada esnekliği amaçlamıştır. Mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, 
fonlama imkanı yüksek borç verenlerden yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması yoluyla 
yönetilmektedir. Cemiyet’in banka kredileri mali açıdan kuvvetli muhtelif finansal kuruluşlar 
tarafından sağlanmaktadır. Cemiyet likidite riskini azaltmak için yeterli seviyede nakit ve kredi 
bulundurmaktadır. 
 
Cemiyet’in likidite ihtiyacını doğuracak olan başlıca borçların vadesi aşağıda gösterilmiştir. 
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  Sözleşme 
  uyarınca 
 Defter  nakit 3 aydan 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan 
2017 Değeri çıkışları kısa arası arası uzun 

 
Banka kredileri 46.262.981 67.205.712 2.515.298 6.919.290 25.238.486 32.532.638 
Borçlar 8.316.316 8.316.316 8.316.316 - - - 

 
 54.579.297 75.522.028 10.831.614 6.919.290 25.238.486 32.532.638 

 
  Sözleşme 
  uyarınca 
 Defter  nakit 3 aydan 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan 
2016 Değeri çıkışları kısa arası arası uzun 

 
Banka kredileri 63.676.781 85.053.616 12.290.182 12.112.344 26.338.890 34.312.200 
Borçlar 8.071.653 8.071.653 8.071.653 - - - 

 
 71.748.434 93.125.269 20.361.835 12.112.344 26.338.890 34.312.200 

 

Faiz oranı riski 
 

Grup’un 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle değişken faizli varlık ve yükümlülüğü 

bulunmadığından faiz oranı riskine maruz değildir. 
 

Kur riski 
 

Grup, yabancı para cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan tutarların TL’ye çevrilmesinden dolayı 

kur değişiklerinden doğan yabancı para kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu yabancı para kuru 

riski, yabancı para pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır (Not 18). 
 

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle ABD Doları, TL karşısında %10 oranında değer 

kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ABD Doları cinsinden ifade edilen 

varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı zararı/karı sonucu dönem faaliyet sonucu 770.067 TL 

(2016: 2.088.666 TL) daha düşük/yüksek olacaktı. 
 

Finansal araçların makul değeri 
 

Makul değer, bir finansal aracın hazır taraflar arasında, zorunlu satış ya da tasfiye dışında, yürürlükteki 

bir işlem ile değiştirilebileceği tutardır ve eğer mevcutsa, kote edilmiş piyasa fiyatı ile en iyi şekilde 

açıklanır. 
 

Grup, gerçeğe uygun değer hesaplamalarını, aşağıdaki hesaplama hiyerarşisinde belirtilen aşamalar 

baz alınarak açıklanmasını yapmıştır: 
 

 Belirli varlık ve yükümlülükler için, aktif piyasalardaki kote edilmiş fiyatlar (düzeltme 

yapılmamış) (Seviye 1). 

 Seviye 1 içinde yer alan kote edilmiş fiyatlardan başka, varlık veya yükümlülükler için, ya 

direkt (fiyat olarak) ya da dolaylı (fiyatlardan türetilerek) gözlenebilir girdiler (Seviye 2). 

 Gözlenebilir bir piyasa datası baz alınarak belirlenemeyen varlık ve yükümlülükler için girdiler 

(gözlenemeyen girdiler) (Seviye 3).  
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 
 

Bunun yanı sıra, açıklama amaçlı olarak, işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle taşınan 

finansal borçlar makul değerleriyle sunulmuştur. Açıklama amaçlı olarak hazırlanan finansal borçların 

makul değerleri, gelecekteki kontrat bazlı nakit akışlarının Grup için uygun olan ve Seviye 2 olarak 

sınıflandırılan benzer finansal araçlar için olan cari dönem piyasa faiz oranları ile iskonto edilmesi 

yöntemiyle tahmin edilmiştir. Kısa vadeli olmalarından dolayı, ticari alacak ve borçların makul 

değerleri, defter değerlerinden değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle tahmin edilmektedir.  

 

 

NOT 4 - ÖNEMLİ MUHASEBE TAHMİNLERİ VE KARARLARI 

 

Kullanılan tahminler ve kararlar düzenli olarak değerlendirilmekte ve geçmiş bilgi birikimi ile şartlar 

dahilinde gerçekleşmesi için makul kanıt bulunduğu düşünülen olaylara dayandırılmaktadır.  

 

Grup geleceğe yönelik tahmin ve varsayımlarda bulunmaktadır. Muhasebe tahminleri nadiren 

gerçekleşenlerle birebir aynı sonuçları vermektedir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve 

yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar 

aşağıda belirtilmiştir: 

 

a) Kullanım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlenmiş tutarları  

 

Kullanım amaçlı gayrimenkuller, mesleki yeterliliğe sahip bağımsız değerleme eksperleri tarafından 

yapılan değerlemelerde belirtilen makul değerleri esas alınarak finansal tablolara yansıtılmıştır. 

Yeniden değerlemelerin sıklığı, yeniden değerleme konusu varlığın gerçeğe uygun değerlerindeki 

değişimlere bağlıdır. Yeniden değerlenen varlığın gerçeğe uygun değerinin taşınan değerinden önemli 

ölçüde farklılaşması durumunda, varlık tekrar yeniden değerlenir. Böyle bir durum bulunmadığında 

ilgili varlık ortalama beş yılda bir yeniden değerlenir. Grup, bu kapsamda, 31 Aralık 2017 ve 2016 

tarihleri itibariyle hazırlanan finansal tablolarda kullanım amaçlı gayrimenkuller için bağımsız 

profesyonel değerleme şirketlerinin yaptığı değerleme çalışmalarını esas almıştır (Not 8). 

 

b) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul değerleri  

 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, mesleki yeterliliğe sahip bağımsız değerleme eksperleri tarafından 

yapılan değerlemelerde belirtilen makul değerleri esas alınarak finansal tablolara yansıtılmıştır. 

Grup’un değerlemesi yapılan gayrimenkul veya ilgili gayrimenkulden elde edilen gelirler üzerindeki 

kontrolünde, bağışçının tapudaki intifa hakkı veya Cemiyet Yönetim Kurulu tarafından bağışçıya 

verilen kullanım hakkı gibi durumlardan kaynaklanan kısıtlamalar varsa, gayrimenkulün makul değeri 

belirlenirken, ilgili gayrimenkul için bağımsız değerleme eksperleri tarafından yapılan değerlemelerde 

tespit edilmiş olan değerleri, söz konusu kısıtlama çerçevesinde yapılan aktüeryal hesaplamalara göre 

düzeltilmektedir. Söz konusu aktüeryal hesaplamalarda CSO 2001 tabloları kullanılmaktadır. Cemiyet, 

yatırım amaçlı gayrimenkullerini tam mülkiyete sahip ise iki yılda bir, gayrimenkul üzerinde 

bağışçının tapuda intifa hakkı veya Cemiyet Yönetim Kurulu tarafından bağışçıya verilen kullanım 

hakkı varsa üç yılda bir değerlemeye tabi tutmaktadır (Not 9).   
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NOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

 

 2017 2016 

 

Kasa 10.865 16.788 

Bankalar 47.897.719 44.168.191 

   - Vadesiz mevduatlar 2.075.672 1.543.696 

   - Vadeli mevduatlar 45.822.047 42.624.495 

Diğer  1.328.371 1.074.532 

 

 49.236.955 45.259.511 

 

Nakit akım tablosunda gösterilen nakit ve nakit benzerleri 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle 

aşağıdaki gibidir: 

 

 2017 2016 

 

Toplam nakit ve nakit benzerleri 49.236.955 45.259.511 

Eksi: Bloke mevduatlar (-) - (511.440) 

Eksi: Faiz tahakkukları (-) (330.449) (264.138) 

 

 48.906.506 44.483.933 

 

Grup’un banka mevduatlarının detayı aşağıda yer almaktadır: 

 

 2017 2016 

 

TL mevduatlar 

   - vadeli mevduatlar 20.446.507 26.210.997 

   - vadesiz mevduatlar 1.114.969 901.751 

 

  21.561.476 27.112.748 

 

Yabancı para mevduatlar 

   - vadeli mevduatlar 25.375.540 16.413.498 

   - vadesiz mevduatlar 960.703 641.945 

 

 26.336.243 17.055.443 

 

 47.897.719 44.168.191 

 

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle banka mevduatları üzerinde blokaj bulunmamaktadır  

(31 Aralık 2016: 511.440 TL) (Not 19). 
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NOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Devamı) 

 

Grup’un 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle vadeli mevduatlar ortalama 3 aydan kısa vadelidir. 

Yabancı para vadeli ve vadesiz mevduatların detayı aşağıda sunulmuştur: 

  

  2017  

  Döviz tutarı   Tutar TL  

 Vadeli Vadesiz Vadeli Vadesiz 

 

ABD Doları 6.703.298 4.352 25.284.169 16.416 

Euro 20.235 926 91.371 4.183 

 

Toplam   25.375.540 20.599 

 

  2016  

  Döviz tutarı   Tutar TL  

 Vadeli Vadesiz Vadeli Vadesiz 

 

ABD Doları 4.642.654 90.724 16.338.428 319.276 

Euro 20.235 81.535 75.070 302.488 

Diğer - 4.673 - 20.181 

 

Toplam   16.413.498 641.945 

 

Vadeli mevduatların ağırlıklı ortalama yıllık faiz oranları: 

 

 2017 (%) 2016 (%) 

 

TL 12,50 10,75 

ABD Doları 4,00 3,75 

 

 

NOT 6 - ALACAKLAR 

 

Kısa vadeli alacaklar 

 2017 2016 

 

Bağışçılardan alacaklar 2.716.991 4.212.041 

Ticari alacaklar 469.214 474.551 

Kiracılardan alacaklar 440.028 268.312 

Şüpheli alacaklar 4.131.515 2.779.067 

Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (-) (4.131.515) (2.779.067) 

 

 3.626.233 4.954.904 
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NOT 6 – ALACAKLAR (Devamı) 

 

Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkların yıl içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 

 

 2017 2016 

 

1 Ocak 2.779.067 5.794.351 

Yıl içinde ayrılan karşılıklar (Not 16) 1.385.680 515.565 

Dönem içinde silinen alacaklar - (3.524.422) 

Dönem içindeki tahsilatlar (33.232) (6.427) 

 

31 Aralık 4.131.515 2.779.067 

 

 

NOT 7 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE BAKİYELER 
 

i) 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacak ve borçlar: 
 

a) İlişkili taraflardan alacaklar: 2017 2016 
 

İlişkili vakıflardan alacaklar 1.837.759 1.299.444 

 

 1.837.759 1.299.444 

 

ii) 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflardan elde edilen gelirler: 
 

a) İlişkili taraflardan elde edilen gelirler 2017 2016 
 

İlişkili vakıflardan elde edilen gelirler (Not 14) 2.320.805 2.004.666 

 

 2.320.805 2.004.666 

 
iii) Üst düzey yönetime sağlanan faydalar: 

 
Üst düzey yönetim, Cemiyet’in üst düzey yöneticileri ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak 
belirlenmiştir. 
 
Üst düzey yönetime sağlanan faydalar tutarı, maaş, primler, Sosyal Güvenlik Kurumu işveren 
primi ve işsizlik işveren primini içermektedir. Cemiyet Yönetim Kurulu üyelerine, bu 
görevleriyle ilgili olarak herhangi bir ücret veya benzeri fayda sağlanmamaktadır. 

 
Cemiyet’in 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren yıllarda üst düzey yönetime sağladığı 
faydalar aşağıdaki sunulmuştur: 

 

 2017 2016 
 

Üst düzey yönetime sağlanan 
   ücret ve benzeri faydalar 3.332.357 2.900.072 
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NOT 8 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

 1 Ocak   Değerleme 31 Aralık 

 2017 İlaveler Transferler(*) Çıkışlar artışı, net 2017 
 

Maliyet/Yeniden 

   Değerlenmiş tutar: 
Arazi ve arsalar 519.801.359 - -  - 519.801.359 
Binalar 110.811.622 549.476 - - 27.545.235 138.906.333 
Taşıt araçları 449.326 - - - - 449.326 
Döşeme ve demirbaşlar  18.159.122 1.396.762 - - - 19.555.884 

 

 649.221.429 1.946.238 - - 27.545.235 678.712.902 

 

Birikmiş amortismanlar: 
Binalar (11.553.914) (5.105.191) - - - (16.659.105) 
Taşıt araçları (429.265) (8.339) - - - (437.604) 
Döşeme ve demirbaşlar  (9.803.280) (1.764.159) - - - (11.567.439) 

 

 (21.786.459) (6.877.689) - - - (28.664.148) 

 

Net kayıtlı değer 627.434.970     650.048.754 

 

 1 Ocak   Değerleme 31 Aralık 

 2016 İlaveler Transferler(*) Çıkışlar artışı, net 2016 
 

Maliyet/Yeniden 

   Değerlenmiş tutar: 
Arazi ve arsalar 519.326.359 - 475.000 - - 519.801.359 
Binalar 104.675.101 1.862.299 - - 4.274.222 110.811.622 
Taşıt araçları 430.906 18.420 - - - 449.326 
Döşeme ve demirbaşlar  16.243.457 2.393.442 - (477.777) - 18.159.122 

 

 640.675.823 4.274.161 475.000 (477.777) 4.274.222 649.221.429 

 

Birikmiş amortismanlar: 
Binalar (6.750.278) (4.803.636) - - - (11.553.914) 
Taşıt araçları (415.080) (14.185) - - - (429.265) 
Döşeme ve demirbaşlar  (8.374.816) (1.671.187) - 242.723 - (9.803.280) 

 

 (15.540.174) (6.489.008) - 242.723 - (21.786.459) 

 

Net kayıtlı değer 625.135.649     627.434.970 

 

(*) Transferler, kullanım amaçlı gayrimenkuller ile yatırım amacıyla elde tutulan varlıklar arasındaki sınıf değişikliklerine 

ilişkin tutarları ifade etmektedir. 
 

Grup’un kullanım amaçlı gayrimenkulleri değer tespitine tabi tutulmaktadır. Kullanım amaçlı 

gayrimenkuller, lisanslı bağımsız profesyonel değerleme şirketleri tarafından hazırlanmış olan ekspertiz 

raporlarında tespit edilmiş değerleri esas alınarak finansal tablolara yansıtılmıştır:  
 

   31 Aralık 2017  

 Arsa Bina Birikmiş  Net defter 

Gayrimenkul değeri değeri(*) amortisman Transferler(**) değeri 

 

Darüşşafaka Lisesi-Arsa (1) 478.295.000 - - - 478.295.000 

Darüşşafaka Lisesi-Bina (2) - 55.500.219 (10.561.664)  44.938.555 

Bağışçı Siteleri (3) 41.506.359 76.989.074 (5.777.974) - 112.717.459 

Diğer (4) - 6.417.040 (319.467) - 6.097.573 
 

 519.801.359 138.906.333 (16.659.105) - 642.048.587 
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NOT 8 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 

   31 Aralık 2016  

 Arsa Bina Birikmiş  Net defter 

Gayrimenkul değeri değeri(*) amortisman Transferler(**) değeri 

 

Darüşşafaka Lisesi-Arsa (1) 478.295.000 - - - 478.295.000 

Darüşşafaka Lisesi-Bina (2) - 55.411.769 (7.087.103) - 48.324.666 

Bağışçı Siteleri (3) 41.031.359 48.981.573 (4.270.031) 475.000 86.217.901 

Diğer (4) - 6.418.280 (196.780) - 6.221.500 

 

 519.326.359 110.811.622 (11.553.914) 475.000 619.059.067 

 

(*) Değerleme sonrası ilaveleri de içermektedir. 

(**) Transferler, kullanım amaçlı gayrimenkuller ile yatırım amacıyla elde tutulan varlıklar arasındaki sınıf 

değişikliklerine ilişkin tutarları ifade etmektedir. 

 

(1) Darüşşafaka Lisesi arsası, Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 2 Şubat 2015 tarihinde “mevcut 

imar durumuna göre geliştirme yaklaşımı” ile değerlenmiştir. 

(2) Darüşşafaka Lisesi binası, Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 2 Şubat 2015 tarihinde “maliyet 

yaklaşımı yöntemi” ile değerlenmiştir. 

(3) Yakacık Bağışçılar Sitesi, Eva Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 24 Kasım 2017 tarihinde “maliyet 

yöntemi ile emsal karşılaştırma yönteminin ortalaması” ile değerlenmiştir. 

 

- Maltepe Bağışçılar Sitesi, Çınar Taşınmaz Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. tarafından 4 Mart 2013 

tarihinde “maliyet yöntemi ve emsal satış karşılaştırılması yöntemi” ile değerlenmiştir. 

 

- Şenesenevler Bağışçılar Sitesi, Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 16 Ocak 2015 

tarihinde “emsal karşılaştırma yöntemi” ile değerlenmiştir. 

 

- Maltepe Bakımevi, Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından 26 Ocak 2017 tarihinde “emsal 

karşılaştırma yöntemi” ile değerlenmiştir. 

 

- Urla Bağışçılar Sitesi, Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 13 Şubat 2013 tarihinde 

“emsal karşılaştırma yöntemi” ile değerlenmiştir. 

 

(4) Sait Faik Abasıyanık Müzesi, Dünya Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 16 Ocak 2017 tarihinde 

“emsal karşılaştırma yöntemi” ile değerlenmiştir. 
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NOT 8 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

 

Kullanım amaçlı gayrimenkullerdeki değer tespiti sonucu oluşan yeniden değerleme artışları, net 

varlıklar altındaki “Yeniden değerleme fonu” hesabı alacaklandırılarak kayıtlara alınır. Söz konusu 

gayrimenkullerin değer tespiti sonucu oluşan yeniden değerleme azalışları, net varlıklar içinde yer alan 

ilgili varlığa ait “Yeniden değerleme fonu” hesabından düşülür. Net varlıklar içinde “Yeniden değerleme 

fonu”nda bakiyesi olmayan varlıkların yeniden değerleme azalışları kapsamlı faaliyet tablosuyla 

ilişkilendirilir. Yeniden değerleme modeliyle muhasebeleştirilen kullanım amaçlı gayrimenkullere ilişkin 

yeniden değerleme artışlarının, 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren yıllara ait hareketleri 

aşağıda yer almaktadır: 

 

 2017 2016 

 

1 Ocak 516.131.504 511.943.745 

 

Yeniden değerlemeden kaynaklanan değer artışı 27.545.235 4.274.222 

Yeniden değerleme fonundan geçmiş yıllar  

   faaliyet sonuçlarına transfer (*) - (86.463) 
 

31 Aralık 543.676.739 516.131.504 
 

(*) Yeniden değerlenmiş tutar üzerinden hesaplanan amortisman (kapsamlı faaliyet tablosuna yansıtılan 

amortisman) ile varlığın yeniden değerleme öncesi maliyeti üzerinden hesaplanan amortisman arasındaki 

fark ve dönem içerisinde satılan kullanım amaçlı gayrimenkullere ait birikmiş yeniden değerleme artışları,  

“Yeniden değerleme fonu”ndan “Geçmiş yıllar faaliyet sonuçları”na transfer edilir. 
 

Kullanım amaçlı gayrimenkullerin 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle maliyet değerleri ve ilgili 

birikmiş amortismanları aşağıdaki gibidir: 
 

 2017 2016 
 

Maliyet 282.341.735 281.792.259 

Birikmiş amortisman (132.990.496) (126.081.220) 
 

Net defter değeri 149.351.239 155.711.039 
 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle kullanım amaçlı gayrimenkullerin maliyetleri üzerinden 

hesaplanmış net defter değerleri ile yeniden değerlenmiş tutarları arasındaki mutabakat aşağıda 

sunulmuştur: 
 

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 
 

Yeniden değerlenmiş tutar 658.707.692 630.612.981 

Eksi - Birikmiş amortisman (-) (16.659.105) (11.553.914) 
 

Birikmiş amortisman düşülmüş  

   yeniden değerlenmiş tutar 642.048.587 619.059.067 
 

Maliyet değerleri üzerinden  

   hesaplanan net defter değeri 149.351.239 155.711.039 

Hesaplanan değer düşüklüğü (50.979.391) (52.783.476) 
 

Yeniden değerleme fonu 543.676.739 516.131.504 
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NOT 9 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER VE SATIŞ AMACIYLA ELDE 

TUTULAN VARLIKLAR 

 
 1 Ocak   Değerleme  31 Aralık 

 2017 İlaveler Çıkışlar artışı, net Transferler(*) 2017 

 

Makul değer: 

Yatırım amaçlı  

   gayrimenkuller 218.766.510 37.860.172 - 48.396.428 (30.294.729) 274.728.381 

 

 1 Ocak   Değerleme  31 Aralık 

 2016 İlaveler Çıkışlar artışı, net Transferler(*) 2016 

 

Makul değer: 

Yatırım amaçlı  

   gayrimenkuller 206.263.432 19.975.497 - 19.777.706 (27.250.125) 218.766.510 

 

(*) Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkuller ile satış amacıyla elde tutulan varlıklar arasındaki sınıf 

değişikliklerine ilişkin tutarları ifade etmektedir. 

 

Cemiyet’in faaliyetlerinde idari maksatlarla kullanılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanımı 

amacıyla veya her ikisi için tutulan arsa ve binalar yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır. 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller, bağımsız profesyonel 

değerleme şirketleri tarafından hazırlanan ekspertiz raporları çerçevesinde belirlenen değerlerinden söz 

konusu gayrimenkullere ilişkin olarak bir kullanım sınırlaması varsa, söz konusu sınırlamaya ilişkin 

olarak hesaplanan aktüeryal karşılıklar sonrasında konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. 

 

Sürdürülmekte olan kira geliri elde etme amaçlı kullanımından ziyade, satış işlemi ile elden 

çıkarılmasına ilişkin kararın alınması durumunda, yatırım amaçlı gayrimenkuller, satış amacıyla elde 

tutulan varlık olarak, dönen varlıklar içerisinde sınıflandırılır. Söz konusu varlıkların 31 Aralık 2017 ve 

2016 tarihlerinde sona eren yıllara ait hareket tabloları aşağıda sunulmuştur: 

 
 1 Ocak   Değerleme  31 Aralık 

 2017 İlaveler Çıkışlar artışı, net Transferler(*) 2017 

 

Makul değer: 

Satış amacıyla elde 

   tutulan varlıklar 28.271.711 - (7.535.280) 2.031.483 30.294.729 53.062.643 

 

 1 Ocak   Değerleme  31 Aralık 

 2016 İlaveler Çıkışlar artışı, net Transferler(*) 2016 

 

Makul değer: 

Satış amacıyla elde 

   tutulan varlıklar 15.259.998 - (16.026.375) 2.262.963 26.775.125 28.271.711 

 
(*) Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkuller ile satış amacıyla elde tutulan varlıklar arasındaki sınıf değişikliklerine ilişkin 

tutarları ifade etmektedir. 

 

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira geliri 5.972.030 TL’dir  

(31 Aralık 2016: 5.704.553 TL) (Not 14). 
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NOT 10 - BORÇLAR 

 2017 2016 

 

Satıcılara borçlar 7.856.694 7.571.753 

Diğer borçlar 459.622 499.900 

 

 8.316.316 8.071.653 

 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle borçlar ortalama 3 ay vadeye sahiptir. 

 

 

NOT 11 - BANKA KREDİLERİ 

 

  2017  

 Yıllık faiz Orijinal 

Kısa vadeli krediler: oranı tutar TL 

 

ABD Doları krediler %0-%7.00 2.310.735 8.715.863 

ABD Doları - Tahakkuk etmemiş 

   finansman gideri (-)  (45.914) (173.183) 

  

Toplam kısa vadeli krediler   8.542.680 

 

Uzun vadeli krediler: 

 

ABD Doları krediler %0-%7.00 14.132.784 53.307.446 

ABD Doları - Tahakkuk etmemiş 

   finansman gideri (-)  (4.132.439) (15.587.145) 

 

Toplam uzun vadeli krediler   37.720.301 

 

  2016  

 Yıllık faiz Orijinal 

Kısa vadeli krediler: oranı tutar TL 

 

TL krediler %10,85-%13,75 14.576.734 14.576.734 

ABD Doları krediler %0-%5,00 2.680.365 9.432.741 

ABD Doları - Tahakkuk etmemiş 

   finansman gideri (-)  (93.855) (330.293) 
  
Toplam kısa vadeli krediler   23.679.182 
 

Uzun vadeli krediler: 
 

ABD Doları krediler %0-%5,00 17.072.393 60.081.164 

ABD Doları - Tahakkuk etmemiş 

   finansman gideri (-)  (5.706.855) (20.083.565) 
 

Toplam uzun vadeli krediler   39.997.599 

  



DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 

 

31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARİYLE 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

27 

NOT 11 - BANKA KREDİLERİ (Devamı) 

 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle uzun vadeli kredilerin ödeme planı aşağıdaki gibidir: 

 

 2017 2016 

 

2018 - 7.398.658 

2019 6.843.508 5.925.783 

2020 5.072.686 4.384.742 

2021 4.338.286 3.747.643 

2022 4.017.464 3.470.361 

2023 3.720.368 3.213.595 

2024 3.444.704 2.975.361 

2025 3.189.791 2.755.070 

2026 3.446.219 2.976.431 

2027 3.647.275 3.149.955 

 

 37.720.301 39.997.599 

 

 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle alınan banka kredileri nedeniyle verilen ipotek ve teminatların 

detayları Not 19’de açıklanmıştır. 

 

 

NOT 12 - DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

 2017 2016 

 

Dava karşılıkları  5.032.770 5.276.021 

Kullanılmamış izin karşılığı  1.436.572 949.270 

Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi  

   ve diğer yükümlülükler 1.399.480 852.489 

Alınan depozito ve teminatlar 830.673 760.955 

Ödenecek vergi ve fonlar 797.859 786.178 

Gelecek aylara ait gelirler 666.773 519.539 

Alınan avanslar  189.938 1.512.922 

Personele borçlar 160.927 2.233.863 

Gider tahakkukları 81.957 661.951 

Diğer 416.461 246.358 

 

 11.013.410 13.799.546 
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NOT 13 - KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

Türk İş Kanunu’na göre, Cemiyet bir senesini doldurmuş olan ve Cemiyet ile ilişkisi kesilen veya 

emekli olan. 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 

yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı 

ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002’deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet 

süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır. 

 

Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2017 tarihi 

itibariyle 4.732,48 TL (2016: 4.297,21 TL) ile sınırlandırılmıştır. 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir 

fonlama şartı bulunmamaktadır. 

 

Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel 

yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. 

 

UFRS, Cemiyet’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin 

geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan 

aktüer öngörüler kullanılmıştır. 

 2017 2016 

 

İskonto oranı (%) 4,69 4,69 

Emekli olma olasılığına ilişkin kullanılan oran (%) 90 90 

  

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak 

artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek 

oranı gösterir. Cemiyet’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir 

ayarlandığı için, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan 5.001,76 TL (1 Ocak 2016: 4.426,16 TL) 

üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren yıllar içindeki kıdem tazminatı yükümlülüğünün cari 

dönem değişimi aşağıdaki gibidir: 

 

 2017 2016 

 

1 Ocak itibariyle 5.664.732 5.887.007 

Cari dönem faaliyet tablosu etkisi 1.602.022 1.550.733 

Ödemeler (-) (529.988) (1.395.802) 

Aktüeryal (kazanç)/kayıp 19.998 (377.206) 

 

31 Aralık itibariyle 6.756.764 5.664.732 
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NOT 14 - BAĞIŞLAR VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİRLER 
 

 2017 2016 
 

Nakit bağışlar 89.545.667 69.057.970 
Yatırım ve satış amaçlı gayrimenkul değerleme kazançları 50.427.911 22.040.669 
Serbest gayrimenkul bağışları 32.480.172 14.315.497 
Sağlık ünitesi satış gelirleri  14.478.263 10.558.762 
Kira gelirleri (*) (Not 9) 5.972.030 5.704.553 
Kısıtlı gayrimenkul bağışları 5.380.000 5.660.000 
İlişkili vakıflardan elde edilen gelirler (Not 7) 2.320.805 2.004.666 
Gayrimenkul satış karları 752.000 3.216.125 
Diğer 11.173.626 4.940.652 
 

 212.530.474 137.498.894 
 

(*) Konsolidasyon kapsamında, Cemiyet ile bağlı ortaklıkları ve İktisadi İşletme arasındaki işlemler, tam 
konsolidasyon yöntemi gereği olarak karşılıklı olarak silinmiştir. Bu çerçevede, Cemiyet’in bağlı 
ortaklıkları ve İktisadi İşletme’den elde ettiği kira gelirleri 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle sona 
eren yıllara ait kapsamlı faaliyet tablolarında elimine edilmiştir.  

 
 

NOT 15 - FAALİYETLERE İLİŞKİN GİDERLER 
 

 2017 2016 
 

Personel giderleri 50.092.535 43.999.202 
İşletme giderleri 15.696.648 14.732.631 
Yemek giderleri 13.135.491 10.915.544 
Bağışçı giderleri 8.181.415 4.849.845 
Öğrenci eğitim ve sosyal giderleri 7.319.017 7.404.686 
Maddi duran varlık amortisman giderleri 6.877.689 6.489.008 
Bakım onarım giderleri 2.861.619 1.803.087 
Diğer 4.225.807 3.309.631 
 

 108.390.221 93.503.634 
 
 

NOT 16 - DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 
 

 2017 2016 
Diğer gelirler: 
Konusu kalmayan karşılıklar 541.058 7.853 
Önceki dönem gelir ve karlar 96.942 224.187 
Sözleşme iptali tazminat geliri 20.250 815.000 
Diğer 1.240.484 924.419 
 

 1.898.734 1.971.459 
 

Diğer giderler: 
Şüpheli alacak karşılık gideri  (Not 6) (1.385.680) (515.565) 
Önceki dönem gider ve zararları (433.266) (318.673) 
Silinen alacak ve avanslara ilişkin giderler (289.467) (944.955) 
Dava karşılık giderleri - (1.263.446) 
Diğer (131.637) (660.361) 
 

 (2.240.050) (3.703.000) 
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NOT 17 - FİNANSAL GELİR VE GİDERLER 

 

Finansal gelirler: 2017 2016 

 

Faiz gelirleri 4.639.327 3.192.462 

Kredi borcu iskonto geliri, net - 8.001.259 

 

 4.639.327 11.193.721 

 

Finansal giderler: 
 

Faiz ve komisyon giderleri (-) (3.686.715)  (3.305.332) 

Kur farkı giderleri (-) (1.959.175) (7.721.672) 

Kredi borcu iskonto gideri (-) (971.058) - 

 

 (6.616.948) (11.027.004) 

 

Finansal giderler, net (1.977.621) 166.717 

 

 

NOT 18 - YABANCI PARA POZİSYONU 

 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle Grup tarafından tutulan yabancı para varlıklar ve borçların 

Türk Lirası cinsinden karşılıkları aşağıdaki gibidir: 

 

  2017  

 ABD Doları Euro Diğer Toplam 

 

Varlıklar: 
Nakit ve nakit benzerleri 26.240.689 95.554 - 26.336.243 

Finansal varlıklar 12.321.618 - - 12.321.618 

 

Yükümlülükler: 

Banka kredileri 46.262.981 - - 46.262.981 

 

Net yabancı para pozisyonu (7.700.674) 95.554 - (7.605.120) 

 

  2016  

 ABD Doları Euro Diğer Toplam 

 

Varlıklar: 
Nakit ve nakit benzerleri 16.674.220 397.522 20.181 17.091.923 

Finansal varlıklar 9.723.263 - - 9.723.263 

Bağışçılardan alacaklar 1.815.907 - - 1.815.907 

 

Yükümlülükler: 

Banka kredileri 49.100.047 - - 49.100.047 

 

Net yabancı para pozisyonu (20.886.657) 397.522 20.181 (20.468.954) 
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NOT 19 - TAAHHÜTLER, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

İpotek ve teminatlar 
 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle Cemiyet’in almış olduğu kredilerle ilgili vermiş olduğu 
ipotek ve teminatlar aşağıdaki gibidir: 
 

   2017  
 ABD Doları Euro TL Toplam 
 

İpotek senetleri (*) 532.598.250 - 30.978.785 563.577.035 
 

Toplam 532.598.250 - 30.978.785 563.577.035 

  
   2016  
 ABD Doları Euro TL Toplam 
 

İpotek senetleri (*) 545.958.834 - 50.708.785 596.667.619 
Nakit teminatlar (Not 5) - - 511.440 511.440 
 

Toplam 545.958.834 - 51.220.225 597.179.059 
 

(*)  Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satış amaçlı gayrimenkuller ve kullanım amaçlı gayrimenkuller üzerinde 
bulunan ipoteklerden oluşmaktadır. 

 

Şarta bağlı yükümlülükler 
 

Cemiyet’e karşı açılan davalar sonucunda Cemiyet’in tazminat ödemesi veya Cemiyet’e ekonomik fayda 
sağlayan varlıkların elden çıkarılma olasılığı muhtemel olduğu durumlarda ilgili davalar için karşılık 
ayırmaktadır (Not 12).  
 

Dava sonucuna ilişkin olarak alınan hukuki görüşe istinaden tazminat ödemesinin yapılmasının 
muhtemel olmadığının değerlendirildiği veya dava konusu varlıkların Cemiyet’in konsolide finansal 
tablolarına alınmamış olduğu bağış ve vasiyet iptal davaları için karşılık ayrılmayıp, söz konusu tutarlar 
konsolide finansal tablolarına ilişkin dipnotlarda açıklanmaktadır. Bu çerçevede karşılık ayrılmayan tüm 
davaların detayları aşağıda sunulmuştur: 
 

 2017 2016 
 

Bağış ve vasiyet iptal davaları (*) 9.124.832 9.002.895 
Diğer davalar 7.612.281 9.895.699 
 

Toplam 16.737.113 18.898.594 
 

(*)  Söz konusu tutarın 6.689.873 TL’lik kısmı 2007 yılında Cemiyet tarafından nakit olarak alınmış olan bir 
bağışın, bağışçının varisleri tarafından mahkeme yoluyla geri alınması talebiyle 2016 yılında açılan davalara 
ilişkin olarak hesaplanmış olup dava sonucuna ilişkin olarak alınan hukuki görüşe istinaden tazminat 
ödemesinin yapılmasının muhtemel olmadığı değerlendirildiğinden karşılık ayrılmamıştır (31 Aralık 2016: 
5.743.232 TL). Geriye kalan bağış ve vasiyet iptal davaları aleyhe sonuçlandığı takdirde dahi Grup’tan bir 
kaynak çıkışı olmayacaktır. 

 
 

NOT 20 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 

Yoktur. 
 
 
 

………………….. 


