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Notlar 

Bağımsız denetimden  

geçmiş 

31 Aralık 2022 

Bağımsız denetimden 

geçmiş 

31 Aralık 2021 

VARLIKLAR    

Dönen varlıklar:    

Nakit ve nakit benzerleri 5 626.355.190 293.845.248 

Finansal varlıklar 6 125.497.957 79.384.190 

Ticari alacaklar  5.754.629 7.153.987 

- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 7 4.181.910 6.356.587 

- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 8 1.572.719 797.400 

Diğer dönen varlıklar  10.273.514 3.566.196 

Ara toplam  767.881.290 383.949.621 

Satış amacıyla elde tutulan varlıklar 10 332.514.527 352.584.382 

Toplam dönen varlıklar  1.100.395.817 736.534.003 

Duran varlıklar:    

Ticari alacaklar  - 900.000 

- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar   - 900.000 

Finansal varlıklar 6 749.694.757 338.842.387 

Maddi duran varlıklar 9 854.501.276 733.887.569 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 10 1.249.791.111 378.828.421 

Maddi olmayan duran varlıklar  465.781 922.103 

Diğer duran varlıklar  7.027.075 2.427.967 

Toplam duran varlıklar  2.861.480.000 1.455.808.447 

Toplam varlıklar  3.961.875.817 2.192.342.450 

KAYNAKLAR    

Kısa vadeli yükümlülükler:    

Kısa vadeli borçlanmalar 12 27.086.313 18.708.169 

Ticari borçlar  41.259.090 22.095.332 

- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 11 41.259.090 22.095.332 

Ertelenmiş gelirler 13 2.274.623 202.958 

Kısa vadeli karşılıklar  7.361.030 7.052.899 

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 14 4.710.250 2.540.169 

- Diğer kısa vadeli karşılıklar  2.650.780 4.512.730 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 13 18.379.557 8.654.311 

Toplam kısa vadeli yükümlülükler  96.360.613 56.713.669 

Uzun vadeli yükümlülükler:    

Uzun vadeli borçlanmalar 12 99.873.064 81.647.210 

Ertelenmiş gelirler 13 298.776.682 60.341.535 

Uzun vadeli karşılıklar 14 19.686.720 10.037.695 

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar  14 19.686.720 10.037.695 

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  418.336.466 152.026.440 

Toplam yükümlülükler  514.697.079 208.740.109 

Net varlıklar:    

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer 

Kapsamlı Gelirler ve Giderler  580.600.616 480.881.473 

- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 9 594.455.392 485.640.486 

- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 14 (13.854.776) (4.759.013) 

Özel fonlar 22 289.019.194 91.363.023 

Geçmiş yıllar faaliyet sonuçları  1.411.357.845 933.549.471 

Dönem net faaliyet sonucu  1.166.201.083 477.808.374 

Toplam net varlıklar  3.447.178.738 1.983.602.341 

Toplam yükümlülükler ve net varlıklar  3.961.875.817 2.192.342.450 
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 Notlar 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 
2022 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 
2021 

Bağışlar ve faaliyetlere ilişkin gelirler 15 1.202.780.685 546.211.595 

Faaliyetlere ilişkin giderler (-) 16 (329.487.310) (190.666.599) 

Faaliyetlere ilişkin net gelir  873.293.375 355.544.996 

Diğer gelirler 17 52.987.250 35.850.776 

Diğer giderler (-) 17 (4.739.214) (3.328.270) 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 19 37.714.317 - 

Finansal gelir ve giderler öncesi net gelir  959.255.728 388.067.502 

Finansal gelirler 18 213.139.240 91.703.282 

Finansal giderler (-) 18 (5.784.972) (2.378.475) 

Vergi öncesi faaliyet sonucu  1.166.609.996 477.392.309 

Ertelenen vergi gideri(-)  (408.913) 416.065 

Net faaliyet sonucu  1.166.201.083 477.808.374 

Diğer kapsamlı gelir/giderler    

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 9 108.814.906 - 

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 

Kayıpları 14 (9.095.763) (1.339.969) 

Net kapsamlı faaliyet sonucu  1.265.920.226 476.468.405 
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- Maddi Duran 

Varlık Yeniden 

Değerleme Artışları 

Tanımlanmış Fayda 

Planları Yeniden 

Ölçüm Kayıpları Özel fonlar 

Geçmiş yıllar 

faaliyet sonuçları 

Dönem net 

faaliyet sonucu 

Toplam 

net varlıklar 

1 Ocak 2022 itibarıyla bakiyeler 485.640.486 (4.759.013) 91.363.023 933.549.471 477.808.374 1.983.602.341 

Transfer -- -- -- 477.808.374 (477.808.374) -- 

Net faaliyet sonucu -- -- --  1.166.201.083 1.166.201.083 

Şartlı bağışlar -- -- 197.656.171 -- -- 197.656.171 

Yeniden değerleme artışları 108.814.906 -- -- -- -- 108.814.906 

Aktüeryal kazanç / (kayıp) -- (9.095.763) -- -- -- (9.095.763) 

31 Aralık 2022 itibarıyla bakiyeler 594.455.392 (13.854.776) 289.019.194 1.411.357.845 1.166.201.083 3.447.178.738 

       

1 Ocak 2021 itibarıyla bakiyeler 485.640.486 (3.419.044) -- 738.204.925 195.344.546 1.415.770.913 

Transfer -- -- -- 195.344.546 (195.344.546)  

Net faaliyet sonucu -- -- --  477.808.374 477.808.374 

Şartlı bağışlar -- -- 91.363.023 -- -- 91.363.023 

Aktüeryal kazanç / (kayıp) -- (1.339.969) -- -- -- (1.339.969) 

31 Aralık 2021 itibarıyla bakiyeler 485.640.486 (4.759.013) 91.363.023 933.549.471 477.808.374 1.983.602.341 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturur. 
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 Notlar 2022 2021 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları    

Net faaliyet sonucu  1.166.201.083 477.808.374 
Düzeltmeler: 
Maddi duran varlık amortisman giderleri 16 13.202.456 23.505.527 

Faiz ve komisyon giderleri 18 5.784.972 2.378.475 

Şüpheli alacak karşılığındaki değişimler 7 1.938.454 605.446 

Kıdem tazminatı karşılığı 14 5.313.060 1.334.668 

Faiz gelirleri 18 (129.298.410) (64.920.503) 
Gerçeğe uygun değer kayıpları/(kazançları) ile ilgili 
düzeltmeler 4 (34.545.218) - 

Gayrimenkul satış karları 17 (48.120.591) (32.133.893) 

Alınan kredilere ilişkin kur farkı giderleri  47.368.948 18.113.291 

Vergi (geliri)/gideri 21 408.913 (416.065) 
Yatırım ve satış amaçlı gayrimenkul  
değerleme kazançları 15 (626.696.762) (223.692.116) 

İskonto ve karşılıklara ilişkin (gelirler) 
/giderler, net  (1.084.286) (8.133.282) 
Gayrinakdi bağışlar 15 (260.707.481) (41.651.753) 

Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler    
öncesi esas faaliyetlerde kullanılan nakit akımı  139.765.138 152.798.169 

İşletme sermayesindeki değişimler  308.088.593 33.592.636 

Gayrimenkul satışlarından elde edilen hasılat  247.542.080 129.704.018 

Şüpheli alacaklardan tahsilatlar 7 365.930 737.954 
Ödenen kıdem tazminatı 14 (4.759.798) (252.932) 

Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit  691.001.943 316.579.845 

Yatırım faaliyetleri:    

Menkul kıymet alımları  (422.420.919) (221.409.602) 

Maddi duran varlık alımları  (25.330.447)  (27.998.927) 

Maddi duran varlık çıkışları  329.189 342.722 
Alınan faiz  122.181.204 59.506.972 

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (-)  (325.240.973) (189.558.835) 

Finansman faaliyetleri:    

Ödenen krediler  (24.327.638) (12.679.463) 
Ödenen komisyon ve masraflar 18 (5.784.972) (2.378.475) 
Emanet hesaplardaki değişim 5 (2.187.115) (2.367.350) 

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit (-)  (32.299.725) (17.425.288) 

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış  333.461.245 109.595.722 

Nakit ve nakit benzeri değerlerin    

dönem başı bakiyesi 5 279.006.774 169.411.052 

Nakit ve nakit benzeri değerlerin    
dönem sonu bakiyesi 5 612.468.019 279.006.774 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

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 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 

              2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 

              (a) Ölçüm esasları 

Konsolide finansal tablolar, aşağıda belirtilen gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen kalemler dışında 

tarihi maliyetler üzerinden hazırlanmıştır: 

• Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 

• Yatırım amaçlı gayrimenkuller, 

• Maddi duran varlıklar. 

Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için alım tarihinde ödenen tutarın gerçeğe uygun 

değeri esas alınmaktadır.  

Gerçeğe uygun değer ölçme esasları 3 numaralı dipnotta açıklanmıştır. 

             (b) Geçerli para birimi ve raporlama para birimi 

Bu konsolide finansal tablolar, Grup’un geçerli para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden sunulmuştur. 

TL olarak sunulan bütün finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe tam TL olarak gösterilmiştir. 

2.2    Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”lere) uygunluk beyanı 

Grup’un konsolide finansal tabloları, TFRS’lere uygun olarak hazırlanmıştır. TFRS’ler; Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (“KGK”) tarafından Türkiye Muhasebe Standartları 

(“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMS Yorumları ve TFRS Yorumları adlarıyla 

yayımlanan Standart ve Yorumları içermektedir. 

Konsolide finansal tablolar, KGK tarafından 7 Haziran 2019 tarih ve 30794 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlar ile KGK 

tarafından yayımlanan Elektronik Finansal Raporlama formatlarına uygun olarak sunulmuştur. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerden, KGK’nın TMS 

Uygulama Kapsamına ilişkin Kurul Kararı uyarınca TFRS’leri uygulamak zorunda olmayanlar işletmeler 

de isteğe bağlı olarak finansal tablolarını TFRS’lere uygun olarak hazırlayabilirler. Bu kapsamda, Grup 

yönetimi 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolarının TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasını tercih 

etmiştir. 
 

 

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yapılan 20 Ocak 2022 tarihli duyuruda TFRS’yi uygulayan 

işletmelerin 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarında TMS 29 Yüksek Enflasyonlu 

Ekonomilerde Finansal Raporlama kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunulmadığı 

belirtilmiştir. Kamu Gözetimi Kurumu tarafından enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin yeni bir 

duyuru yapılmadığından 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29’a göre enflasyon 

düzeltmesi yapılmamıştır. 

Finansal tabloların onaylanması: 

Konsolide finansal tablolar, 28 Şubat 2023 tarihinde Cemiyet Yönetimi tarafından onaylanmıştır. 

Konsolide finansal tabloları, Cemiyet Genel Kurulu’nun değiştirme, ilgili düzenleyici kurumların ise 

değiştirilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI 

2.3 Önemli muhasebe politikalarında değişiklikler 

Muhasebe politikaları konsolide finansal tablolarda sunulan tüm dönemlerde, Grup tarafından tutarlı bir 

şekilde uygulanmıştır. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak 

uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.  

31 Aralık 2022 tarihli konsolide finansal tabloları hazırlanırken, muhasebe politikalarında değişiklik 

bulunmamaktadır. 

             2.4 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar  

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 

dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, 

ileriye yönelik olarak uygulanır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve 

önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 

             2.5 Karşılaştırmalı bilgiler 

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

konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide 

finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karşılaştırmalı bilgiler, gerekli 

görüldüğünden yeniden sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırmaların etkisi aşağıda sunulmuştur: 

• 31 Aralık 2021 tarihli  konsolide finansal durum tablosunda “Diğer Yükümlülükler” hesabında yer alan 

4.512,730 TL tutarındaki dava karşılıkları, 2.540.169 TL tutarındaki izin karşılıkları ve 202.958 TL 

tutarındaki kısa vadeli ertelenmiş gelirler sırasıyla “Kısa vadeli karşılıklar” ve “Ertelenmiş gelirler” 

hesabına sınıflandırılmıştır. 

• 31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosunda Uzun vadeli yükümlülükler içerisinde yer 

alan “Diğer uzun vadeli yükümlülükler”, “Ertelenmiş gelirler”  adıyla konsolide finansal durum 

tablosunda yeniden sunulmuştur. 
              

2.6      Muhasebe tahmin ve varsayımlarının kullanımı 

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) Arsa ve binaların yeniden değerlenmiş tutarları 
 

Arsa ve binalar, mesleki yeterliliğe sahip bağımsız değerleme eksperleri tarafından yapılan 
değerlemelerde belirtilen gerçeğe uygun 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 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla hazırlanan 
finansal tablolarda kullanım amaçlı gayrimenkuller için bağımsız profesyonel değerleme şirketlerinin 
yaptığı değerleme çalışmalarını esas almıştır (Not 9). 
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NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI(devamı) 

2.6      Muhasebe tahmin ve varsayımlarının kullanımı(devamı) 

   b)       Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, mesleki yeterliliğe sahip bağımsız değerleme eksperleri tarafından 
yapılan değerlemelerde belirtilen gerçeğe uygun 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 gerçeğe uygun 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 10). 

2.7 Muhasebe politikaları ve tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 

dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 

dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük 

olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 

NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ 

Aşağıda açıklanan muhasebe politikaları, konsolide finansal tablolarda sunulan tüm dönemlerde ve 

Grup’un tüm şirketleri tarafından tutarlı bir şekilde uygulanmıştır. 

        Konsolidasyon esasları 
 

a) Konsolide finansal tablolar, aşağıdaki (b) paragrafında yer alan hususlar çerçevesinde, Cemiyet 

ile bağlı ortaklıklarının ve İktisadi İşletme’nin hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamı 

içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibarıyla 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) Cemiyet’in, bağlı ortaklıklar ve İktisadi İşletme’nin ya da yatırım yapılan herhangi bir işletmenin 

değişken getirilerine maruz kaldığı ya da bu değişken getirileri üzerinde hak sahibi olduğu ve bu 

getirileri söz konusu bağlı ortaklıklar ve İktisadi İşletme ya da herhangi yatırım yapılan işletme 

üzerindeki gücüyle etkileme imkanına sahip olduğu durumda bağlı ortaklıklarını ve İktisadi 

İşletme’yi ya da yatırım yapılan işletmeyi kontrol etmektedir. 

Aşağıda yer alan tabloda 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklıklar ve İktisadi  İşletme 
ortaklık oranlarıyla gösterilmektedir: 

      Etkin ortaklık oranı 
 31 Aralık 31 Aralık 

Bağlı Ortaklıklar 2022 2021 

    
Daçka Eğitim Araştırma Tanıtım Organizasyon Hizmetleri A.Ş. 100% 100% 

İktisadi İşletme   
Darüşşafaka Cemiyeti İktisadi İşletmesi(İktisadi İşletme)    100% 100% 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ(devamı) 

        Konsolidasyon esasları (devamı) 

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. 

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 8). 

Finansal araçlar 

(i) Muhasebeleştirme ve ilk ölçüm 

Grup, ticari alacakları ve borçlanma araçlarını oluştukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Grup bütün 

diğer finansal varlık ve yükümlülükleri sadece ve sadece, ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı 

koşullarına taraf olduğu işlem tarihinde muhasebeleştirmektedir. 

Gerçeğe uygun değer (“GUD”) değişimleri kar veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların 

(önemli bir finansman bileşenine sahip olmayan ticari alacaklar haricinde) ve finansal yükümlülüklerin 

ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de 

GUD’e ilave edilerek ölçülür. Önemli bir finansman bileşenine sahip olmayan ticari alacaklar, ilk 

muhasebeleştirmede işlem bedeli üzerinden ölçülür. 

(ii) Sınıflandırma ve sonraki ölçüm 

İlk defa finansal tablolara alınırken, bir finansal araç belirtilen şekilde sınıflandırılır; itfa edilmiş 

maliyetinden ölçülenler; GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülenler- borçlanma araçlarına 

yapılan yatırımlar, GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülenler- özkaynak araçlarına yapılan 

yatırımlar veya GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülenler. 

Finansal araçlar ilk muhasebeleştirilmelerini müteakip, Grup finansal varlıkların yönetimi için 

kullandığı işletme modelini değiştirmediği sürece yeniden sınıflandırılmaz.  

Finansal varlıklar, Grup, finansal varlıkları yönetmek için işletme modelini değiştirmediği sürece ilk 

muhasebeleştirilmesinden sonra yeniden sınıflandırılmaz. Bu durumda, etkilenen tüm finansal varlıklar, 

işletme modelindeki değişikliği izleyen ilk raporlama döneminin ilk gününde yeniden sınıflandırılır. 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ(devamı) 

Finansal araçlar (devamı) 

(ii) Sınıflandırma ve sonraki ölçüm (devamı) 

Bir finansal varlık, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak 

ölçülen olarak sınıflandırılmaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür: 

- Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli 

kapsamında elde tutulması ve 

- Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara 

bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması.  

Yukarıda belirtilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 

ölçülmeyen tüm finansal varlıklar GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. Bunlar, tüm türev 

finansal varlıkları da içermektedir. Finansal varlıkların ilk defa finansal tablolara alınması sırasında, 

finansal varlıkların farklı şekilde ölçümünden ve bunlara ilişkin kazanç veya kayıpların farklı şekilde 

finansal tablolara alınmasından kaynaklanacak bir muhasebe uyumsuzluğunu ortadan kaldırması veya 

önemli ölçüde azaltması şartıyla bir finansal varlığın geri dönülemez bir şekilde GUD değişimi kar veya 

zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir.  

Finansal varlıklar- İş modelinin değerlendirilmesi 

Grup, iş modelinin varlıkların yönetilme şeklini ve yönetime sağlanan bilgiyi en iyi şekilde yansıtması 

amacıyla bir finansal varlığın portföy düzeyinde elde tutulma amacını değerlendirmektedir. Ele alınan 

bilgiler şunları içerir: 

- portföy için belirlenmiş politikalar ve hedefler ve bu politikaların uygulamada kullanılması. Bunlar, 

yönetimin stratejisinin, sözleşmeden kaynaklanan faiz gelirini elde etmeyi, belirli bir faiz oranından 

yararlanmayı devam ettirmeyi, finansal varlıkların vadesini bu varlıkları fonlayan borçların 

vadesiyle uyumlaştırmayı veya varlıkların satışı yoluyla nakit akışlarını gerçekleştirmeye odaklanıp 

odaklanmadığını içerir;  

- iş modelinin amacı; günlük likidite ihtiyaçlarını yönetmek, belirli bir faiz getirisini devam ettirmek 

veya finansal varlıkların vadesini bu varlıkları fonlayan borçların vadesiyle uyumlaştırmak olabilir; 

- iş modeli ve iş modeli kapsamında elde tutulan finansal varlıkların performanslarının Grup Şirket 

yönetimine nasıl raporlandığı; 

- iş modelinin (iş modeli kapsamında elde tutulan finansal varlıkların) performansını etkileyen riskler 

ve özellikle bu risklerin yönetim şekli; 

- işletme yöneticilerine verilen ilave ödemelerin nasıl belirlendiği (örneğin, ilave ödemelerin 

yönetilen varlıkların GUD’ine göre mi yoksa tahsil edilen sözleşmeye bağlı nakit akışlarına göre mi 

belirlendiği) ve 

- önceki dönemlerde yapılan satışların sıklığı, değeri, zamanlaması ve nedeni ile gelecekteki satış 

beklentileri. 

Finansal varlıkların finansal durum tablosu dışı bırakılmaya uygun olmayan işlemlerde üçüncü taraflara 

devredilmesi, Grup’un varlıklarını finansal tablolarında sürekli olarak muhasebeleştirmesiyle tutarlı olarak 

bu amaçla satış olarak kabul edilmez. 

Alım satım amacıyla elde tutulan veya GUD esas alınarak yönetilen ve performansı bu esasa göre 

değerlendirilen finansal varlıklar, GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılır. 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ(devamı) 

Finansal araçlar (devamı) 

(ii) Sınıflandırma ve sonraki ölçüm (devamı) 

Finansal varlıklar – Sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini içeren sözleşmeye 

bağlı nakit akışları olup olmadığının değerlendirilmesi 

Bu değerlendirme amacıyla, anapara, finansal varlığın ilk defa finansal tablolara alınması sırasındaki 

GUD’idir. Faiz; paranın zaman değeri, belirli bir zaman dilimine ilişkin anapara bakiyesine ait kredi riski, 

diğer temel borç verme risk ve maliyetleri (örneğin, likidite riski ve yönetim maliyetleri) ile kar marjından 

oluşur. 

Sözleşmeye bağlı nakit akışlarının sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini içeren 

sözleşmeye bağlı nakit akışları olup olmadığının değerlendirilmesinde, Grup sözleşmeye bağlı nakit 

akışlarının özelliklerini esas alır. Bu değerlendirme, finansal varlığın bu koşulu yerine getirmeyecek 

şekilde sözleşmeye bağlı nakit akışlarının zamanlamasını veya tutarını değiştiren sözleşme şartlarını içerip 

içermediğinin değerlendirilmesini gerektirir. Bu değerlendirmeyi yaparken, Grup Şirket aşağıdakiler 

dikkate alır:  

- sözleşmeye bağlı nakit akışlarının zamanlamasını veya tutarını değiştirebilecek herhangi bir şarta 

bağlı olay (diğer bir ifadeyle tetikleyici olay); 

- değişken oranlı özellikler de dahil olmak üzere, sözleşmeye bağlı kupon faiz oranını düzelten şartlar; 

- erken ödeme ve vadesini uzatma imkanı sağlayan özellikleri; ve 

- Grup’un belirli varlıklardan kaynaklanan nakit akışlarının elde edilmesini sağlayan sözleşmeye 

bağlı haklarını kısıtlayıcı şartlar (örneğin, rucu edilememe özelliği). 

Erken ödeme özelliği, sözleşmenin vadesinden önce sonlandırıldığı durumlarda makul bir bedel içeren 

peşin ödenen tutarları büyük ölçüde anaparanın ve anapara bakiyesine ilişkin faizlerin ödenmemiş tutarını 

yansıtıyorsa sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemeleri kriteriyle tutarlıdır.  

Ayrıca, (i) finansal varlık sözleşmeye bağlı nominal değeri üzerinden primli veya iskontolu olarak 

alınmışsa, (ii) sözleşmenin vadesinden önce sonlandırıldığı durumlarda makul bir ek bedel ödemesini 

içeren peşin ödenen tutarlar büyük ölçüde sözleşmeye bağlı nominal değeri ve tahakkuk eden (ancak 

ödenmemiş) faizi yansıtıyorsa ve (iii) ilk muhasebeleştirmede erken ödeme özelliğinin GUD’inin önemsiz 

olması durumunda, bu kritere uygun olduğu kabul edilir. 

Finansal varlıklar – Sonraki ölçümden kaynaklanan kazanç veya kayıplar 

GUD farkı kar/zarara 

yansıtılarak ölçülen 

finansal varlıklar 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde GUD’leri üzerinden ölçülür. Herhangi bir faiz veya temettü 

geliri dahil olmak üzere, bunlarla ilgili net kazançlar ve kayıplar kar veya zararda 

muhasebeleştirilir.  

İtfa edilmiş maliyeti 

üzerinden ölçülen 

finansal varlıklar 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetinden 

ölçülür. İtfa edilmiş maliyetleri varsa değer düşüklüğü zararları tutarı kadar azaltılır. Faiz gelirleri 

yabancı para kazanç ve kayıpları ve değer düşüklükleri kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

Bunların finansal durum tablosu dışı bırakılmasından kaynaklanan kazanç veya kayıplar kar veya 

zararda muhasebeleştirilir. 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ(devamı) 

Finansal araçlar (devamı) 

(ii) Sınıflandırma ve sonraki ölçüm (devamı) 

Finansal yükümlülükler – Sınıflama, sonraki ölçüm ve kazanç ve kayıplar 

Finansal yükümlülükler itfa edilmiş maliyetinden ölçülen ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılan olarak 

sınıflandırılır.  

Bir finansal yükümlülük, alım satım amaçlı elde tutulan tanımını karşılaması durumunda GUD farkı kar 

veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılır. Finansal yükümlülük, türev araç olması ya da ilk kez kayda 

alınması sırasında bu şekilde tanımlanması durumunda alım satım amaçlı elde tutulan finansal 

yükümlülük olarak sınıflandırılır. GUD’i kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlükler, GUD’leri ile 

ölçülürler ve faiz giderleri de dahil olmak üzere, net kazanç ve kayıplar kar veya zararda 

muhasebeleştirilir. Diğer finansal yükümlülükler, ilk kayıtlara alınmalarını takiben gelecekteki anapara 

ve faiz nakit akışlarının etkin faiz oranları ile itfa edilmiş maliyet değerleri üzerinden değer düşüklükleri 

indirilerek ölçülür. Faiz giderleri ve kur fakları kar veya zararda muhasebeleştirilir. Bu yükümlülükler 

kayıtlardan çıkarılmasıyla oluşan kazanç veya kayıplar, kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

(iii) Finansal tablo dışı bırakma 

Finansal varlıklar 

Grup, finansal varlıklarla ilgili nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan hakların süresi dolduğunda veya 

bu finansal varlığın mülkiyetinden kaynaklanan bütün risk ve getirilerinin sahipliğini önemli ölçüde 

devrettiğinde veya bu finansal varlığın mülkiyetinden kaynaklanan bütün risk ve yararları ne önemli 

ölçüde devretmiş ne de önemli ölçüde elinde bulundurmakta olması durumunda, ilgili finansal varlık 

üzerinde kontrol sahibi olmaya devam etmiyorsa söz konusu finansal varlığı kayıtlarından çıkarır. 

Grup, bir finansal varlığın mülkiyetinden kaynaklanan bütün risk ve yararları önemli ölçüde elinde 

bulundurmaya devam etmesi durumunda, ilgili finansal varlığı finansal durum tablosuna kayıtlara almaya 

devam eder.  

Finansal yükümlülükler 

Grup, bir finansal yükümlülük sadece ve sadece, ilgili yükümlülüğe ilişkin borç ortadan kalktığı veya iptal 

edildiği zaman finansal durum tablosundan çıkarır. Ayrıca, mevcut bir finansal yükümlülüğün 

koşullarında veya nakit akışlarında önemli bir değişiklik yapılması durumunda da Grup bir finansal 

yükümlülüğü finansal durum tablosundan çıkarır. Bunun yerine, değiştirilmiş şartlara dayanarak GUD’i 

üzerinden yeni bir finansal yükümlülük muhasebeleştirilmesini gerektirir. 

Finansal yükümlülüğün kayıtlarından çıkartılmasında, defter değeri ile bu yükümlülüğe ilişkin olarak 

ödenen tutar (devredilen her türlü nakit dışı varlık veya üstlenilen her türlü yükümlülük de dâhil) 

arasındaki fark, kar veya zarar olarak finansal tablolara alınır. 

(iv) Finansal varlık ve yükümlülüklerin netleştirilmesi 

Grup, finansal varlık ve yükümlülüklerini, sadece ve sadece netleştirme için yasal bir hakkı olduğunda ve 

işlemi net bazda gerçekleştirmek veya varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesini eş 

zamanlı yapma niyetinin bulunması durumunda netleştirmekte ve net tutarı finansal tablolarında 

göstermektedir. 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 

Nakit ve nakit benzerleri 

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

Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatlar 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). Cemiyet, nakit ve nakit benzerleri belirli sebeple değer 

düşüklüğüne uğramadığı durumlarda beklenen kredi zararı modelini kullanarak değer düşüklüğü 

hesaplaması yapmaktadır. Beklenen kredi zararı hesaplamasında geçmiş kredi zararı deneyimleri ile 

birlikte Cemiyet’in geleceğe yönelik tahminleri de dikkate alınmaktadır. 

Ticari ve diğer alacaklar 

1 Ocak 2018 tarihinden önce yürürlükte olan TMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” 

Standardı’nda yer alan “gerçekleşen kredi zararları modeli” yerine TFRS 9, “Finansal Araçlar” 

Standardı’nda “beklenen kredi zararları modeli” tanımlanmıştır. Beklenen kredi zararları, finansal 

araçların, beklenen ömürleri boyunca oluşması muhtemel kredi zararlarının, geçmiş istatistiklere göre 

ağırlıklandırılmış bir tahminidir. Beklenen kredi zararlarının hesaplamasında,  geçmiş kredi zararı 

deneyimleri ile birlikte, Grup’un geleceğe yönelik tahminleri de dikkate alınmaktadır. 

Grup, ticari ve diğer alacaklara ilişkin beklenen kredi zararlarının ölçümünde bir karşılık matrisi 

kullanmaktadır. İlgili matriste ticari alacakların vadelerinin aşıldığı gün sayısına bağlı olarak belirli 

karşılık oranları hesaplanmakta ve söz konusu oranlar her raporlama döneminde gözden geçirilerek, 

gerektiği durumlarda, revize edilmektedir. Beklenen kredi zarar karşılıklarındaki değişim konsolide 

kapsamlı faaliyet tablosunda “diğer gelirler / giderler” hesabında muhasebeleştirilmektedir. 

Cemiyet 

Bağışçıların yapmış olduğu nakit, gayrimenkul ve diğer bağışlar, bağışçılarla söz konusu bağışlara 
ilişkin olarak protokol yapıldığı dönemde gerçeğe uygun 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 gelirlere yansıtılır (Not 7). 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 

Maddi duran varlıklar 

Muhasebeleştirme ve ölçüm 

Maddi duran varlıklar, borçlanma maliyetlerini de içeren maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman ve 

her türlü değer düşüklüğü karşılığı düşülerek ölçülürler. 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan maddi 

duran varlıkların maliyetleri, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiştir. 

Arsa ve binalar  dışındaki maddi duran varlıklar, maliyetlerden birikmiş amortisman düşülerek konsolide 
finansal tablolara yansıtılmıştır. Grup, arsa ve binalarını mesleki yeterliliğe sahip bağımsız değerleme 
eksperleri tarafından yapılan değerlemelerde belirtilen gerçeğe uygun 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. 

Amortisman 

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 9). 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

Bir arazi veya bina, sahibi tarafından kullanırken, kullanım amacı yatırım amaçlı gayrimenkul olarak 

değiştirilirse, bu gayrimenkul gerçeğe uygun değeri ile yeniden ölçülür ve yatırım amaçlı gayrimenkul 

olarak sınıflandırılır. Gerçeğe uygun değerin yeniden belirlenmesi esnasında ortaya çıkan kazançlar, belirli 

bir gayrimenkul üzerindeki önceden var olan bir değer düşüklüğü tutarına kadar kar veya zararda; geri 

kalan kısmı diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve özkaynaklarda yeniden değerleme değer artış 

yedeği olarak sunulur. Zararlar ise doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

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, gerçeğe uygun 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 gerçeğe uygun 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 gerçeğe uygun değerindeki 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 10). 

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 (Not 10). 

Böyle varlıklar veya elden çıkarılacak varlık grubu kayıtlı değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe 

uygun değerinden düşük olanı ile ölçülür. Elden çıkarılacak varlık grubundaki değer düşüklüğü 

öncelikle şerefiyeye tahsis edilir ve sonrasında Grup’un muhasebe politikalarına uygun olarak 

değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullere herhangi bir değer düşüklüğü zararının tahsis edilmemesi 

kaydıyla, geriye kalan varlık ve yükümlülüklere oransal olarak tahsis edilir. Satış veya dağıtım amaçlı 

elde tutulan duran varlıklar olarak ilk sınıflamanın yapıldığı tarihteki değer düşüklükleri ve daha sonraki 

ölçümlerdeki kazançlar ve kayıplar konsolide kapsamlı faaliyet tablolarında muhasebeleştirilir.   

Maddi duran varlıklar satış veya dağıtım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandıktan sonra amortismana 

veya itfaya tabi olmazlar.  
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 

Finansal borçlar 
 

Finansal borçlar, alındıkları tarihlerde, alınan finansal borç tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan 

sonraki değerleriyle kaydedilir. Finansal borçlar, 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. Finansal borçlardan kaynaklanan finansman maliyetleri, özellikli 

varlıkların iktisabı veya inşası ile ilişkilendirildikleri takdirde, özellikli varlıkların maliyet bedeline dahil 

edilirler. Diğer finansal borç maliyetleri oluştuğu dönemde kapsamlı faaliyet tablosuna kaydedilir (Not 

12). 
 

Ticari 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 11). 

 Çalışanlara sağlanan faydalar  

(i) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar 

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli fayda yükümlülükler ilgili hizmet verildikçe giderleştirilir. 

Çalışanlarının geçmiş hizmetleri sonucunda Grup’un yasal veya zımni kabulden doğan, ödemekle 

yükümlü olduğu ve bu yükümlülüğün güvenilir olarak tahmin edilebildiği durumlarda kısa vadeli nakit 

prim ve ikramiye kapsamında ödenmesi beklenen tutarlar için bir yükümlülük kaydedilir.  

(ii) İzin hakları 

Türkiye’de geçerli İş Kanunu’na göre iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde çalışanlar 

tarafından hak edilen fakat kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücreti sözleşmenin sona erdiği tarihteki 

brüt ücreti ve sözleşmeye bağlı diğer menfaatlerin toplamı üzerinden kendisine veya hak sahiplerine 

ödemekle yükümlüdür. Kullanılmayan izin karşılığı tüm çalışanların hak ettikleri ancak raporlama tarihi 

itibarıyla henüz kullanmadıkları izin günlerine denk gelen iskonto edilmemiş toplam yükümlülük tutarıdır. 

Kullanılmamış izin haklarından doğan yükümlülükler hak kazanıldıkları dönemlerde tahakkuk edilir. (Not 

14) 
 

(iii) Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar 

Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, Grup, çalışanların emeklilik, askerlik ya da ölüm gibi 

nedenlerden işten ayrılan 1 yılı doldurmuş çalışanlarına belirli miktarlarda ödeme yapmakla yükümlüdür. 

Kıdem tazminatı karşılığı 30 gün bazında Grup’un çalışanlarının emekli olması durumunda gelecekteki 

tahmini muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değerini ifade etmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm 

çalışanlar bu tür bir ödemeye tabi tutulacakmış gibi hesaplanmış olup (konsolide) finansal tablolarda 

tahakkuk esası ile yansıtılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, Hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminatı 

tavanına göre hesaplanmıştır. 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 19.982,83TL 

tutarındadır (1 Ocak 2022: 10.848,59 TL). Dipnot 14’de açıklandığı üzere, Grup yönetimi kıdem tazminatı 

karşılığı hesaplamasında bazı tahminler kullanmıştır. 

Tüm aktüeryal kazanç ve kayıplar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 
 

Hasılatın muhasebeleştirilmesi 
 

Grup, TFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı” doğrultusunda aşağıda yer alan beş 

aşamalı model kapsamında hasılatı konsolide finansal tablolarında muhasebeleştirmektedir. 
 

• Bağışçılar ve müşteriler ile yapılan sözleşmelerin tanımlanması 

• Sözleşmelerdeki edim yükümlülüklerinin tanımlanması 

• Sözleşmelerdeki işlem bedelinin belirlenmesi 

• İşlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtılması 

• Hasılatın muhasebeleştirilmesi 
 

Grup, bağışçılar ve müşterilerle yapılan her bir sözleşmede taahhüt ettiği mal veya hizmetleri 

değerlendirerek, söz konusu mal veya hizmetleri devretmeye yönelik verdiği her bir taahhüdü ayrı bir 

edim yükümlülüğü olarak belirlemektedir. 
 

Her bir edim yükümlülüğü için, edim yükümlülüğünün zamana yayılı olarak mı yoksa belirli bir anda 

mı yerine getirileceği sözleşme başlangıcında belirlenir. Grup, bir mal veya hizmetin kontrolünü 

zamanla devreder ve dolayısıyla ilgili satışlara ilişkin edim yükümlülüklerini zamana yayılı olarak 

yerine getirirse, söz konusu edim yükümlülüklerinin tamamen yerine getirilmesine yönelik ilerlemeyi 

ölçerek hasılatı zamana yayılı olarak konsolide finansal tablolara alır. 

Grup, taahhüt edilmiş bir mal veya hizmeti müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine 

getirdiğinde veya getirdikçe, bu edim yükümlülüğüne tekabül eden işlem bedelini hasılat olarak 

konsolide finansal tablolarına kaydeder. Mal veya hizmetlerin kontrolü müşterilerin eline geçtiğinde 

(veya geçtikçe) mal veya hizmet devredilmiş olur. 
 

Grup, satışı yapılan mal veya hizmetin kontrolünün müşteriye devrini değerlendirirken, 
 

a) Grup’un mal veya hizmete ilişkin tahsil hakkına sahipliği, 

b) müşterinin mal veya hizmetin yasal mülkiyetine sahipliği, 

c) mal veya hizmetin zilyetliğinin devri, 

d) müşterinin mal veya hizmetin mülkiyetine sahip olmaktan doğan önemli risk ve getirilere 

sahipliği, 

e) müşterinin mal veya hizmeti kabul etmesi koşullarını dikkate alır. 
 

Grup, sözleşmenin başlangıcında, müşteriye taahhüt ettiği mal veya hizmetin devir tarihi ile müşterinin 

bu mal veya hizmetin bedelini ödediği tarih arasında geçen sürenin bir yıl veya daha az olacağını 

öngörmesi durumunda, taahhüt edilen bedelde önemli bir finansman bileşeninin etkisi için düzeltme 

yapmamaktadır. Diğer taraftan, hasılatın içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması durumunda, 

hasılat değeri gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru içerisinde yer alan faiz oranı ile 

indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak ilgili 

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

Cemiyet Hasılatı 
 

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 15). 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 

Karşılıklar 
 

Karşılıklar, ilerideki tahmini nakit akışlarının paranın zaman değeri ve yükümlülüğe özel riskleri 

yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirgenmesiyle belirlenir. İskonto 

tutarı finansman maliyeti olarak muhasebeleştirilir. 

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 13). 

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 21). 

Nakit akış tablosu 

Nakit akış 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. 

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. 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 
 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 

Grup, raporlama tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide 

finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Raporlama tarihinden sonra ortaya 

çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, konsolide finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını 

etkileyen hususlar olmaları halinde konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanır (Not 24). 

Vergi 

Gelir vergisi gideri, dönem vergisi ve ertelenmiş vergi toplamından oluşur. Gelir vergisi işletme 

birleşmeleri veya doğrudan özkaynaklar veya diğer kapsamlı gelir ile ilişkilendirilenler dışında kar veya 

zararda muhasebeleştirilir. 

Dönem vergisi 

Dönem vergisi cari yılda vergiye konu kar veya zarar üzerinden beklenen vergi yükümlülüğü veya 

alacağıdır ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülükleri ile ilgili düzeltme kayıtlarını da içerir. 

Raporlama dönemi sonu itibarıyla yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranları 

dikkate alınarak hesaplanır. Dönem vergi yükümlülüğü aynı zamanda temettü dağıtım bildirimlerinden 

kaynaklanan vergi yükümlülüklerini de içerir. 

Cari vergi varlığı ve yükümlülüğü mahsuplaştırılması sadece belirli şartlar sağlandığında yapılabilir. 

Ertelenmiş vergi 

Ertelenmiş vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan defter değerleri ile vergi 

matrahında kullanılan değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Aşağıdaki durumlarda 

meydana gelen geçici farklar için ertelenmiş vergi muhasebeleştirilmez: 

• Bir işletme birleşmesi olmayan ve ne muhasebe karını ne de vergiye tabi kar veya zararı etkilemeyen 

bir işlem sonucu oluşan varlık veya yükümlülüklerin ilk kayıtlara alınmasında ortaya çıkan geçici farklar; 

• Öngörülebilir bir gelecekteki tersine dönmesi muhtemel olmayan ve Grup’un geri çevirim zamanını 

kontrol edebildiği bağlı ortaklık, iştirak ve müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarıyla ilgili 

geçici farklar; ve 

• Şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında oluşan vergilendirilebilir geçici farklar. 

Kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları, vergi avantajları ve indirilebilir geçici farklar için ilerideki 

dönemde bunların mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir kar elde edileceğinin 

muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. Vergilendirilebilir kar Grup’taki her 

bir bağlı ortaklığa ait iş planlarına göre belirlenir. Ertelenmiş vergi varlıkları her raporlama tarihinde 

gözden geçirilir ve ileriki dönemde vergiye tabi kar elde etmesinin muhtemel olması halinde bu tutarlarla 

sınırlı olmak üzere önceden muhasebeleştirilmeyen ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. 

Ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü mahsuplaştırılması sadece belirli şartlar 

sağlandığında yapılabilir. 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 

Vergi (devamı) 

Grup’un bağlı ortaklıklarından İktisadi İşletme Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve 

uygulamalarına tabidir. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın 

yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. 

Türkiye’de kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave 

edilerek, vergi yasalarında yer alan istisnaların indirilerek bulunacak yasal vergi matrahına uygulanan 

kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2021 tarihinden sonra % 20 olarak uygulanmaktaydı. Ancak, 22 Nisan 2021 

tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 Sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 inci 

maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 13 üncü madde ile kurumlar vergisi 

oranı 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacak şekilde 

düzenlenmiştir. Dolayısıyla Grup’un Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları 2022 yılına ait dönem vergisi 

hesaplamasında % 23 vergi oranını kullanmıştır. 

Söz konusu değişiklik kapsamında, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi hesaplamasında 

kullanılan vergi oranı % 20’dir. (31 Aralık 2021: Geçici farkların 2022 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi 

oluşturacak kısımları için sırasıyla %23 ve %20). 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 

dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi 

dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.  

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi idaresi ile mutabakat sağlama gibi bir uygulama yoktur. 

Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dört ay içerisinde verilir. 

Vergi incelemesine yetkili makamlar, hesap dönemini takip eden beş yıl süresince vergi 

beyannamelerini ve bunlara temel olan muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve bulguları neticesinde 

yeniden tarhiyat yapabilirler. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1 No’lu tebliğine göre vakıflar ve dernekler, kurumlar vergisi 

mükellefi olarak sınıflanmamakta ve kurumlar vergisinden muaf sayılmaktadır. Kurumlar Vergisi 

Kanunu’na ek olarak, 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti 

Tanınması Hakkında Kanun’un 20 No’lu tebliğine göre, Vakıf’ın Türkiye’deki faaliyetleri, kurumlar 

vergisi yükümlülüğünden muaf sayılmaktadırlar. Sadece iktisadi işletmeler vergiye tabi olmaktadırlar. 

Öte yandan, 1606 Sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç Ve Resimlerden 

Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun'un 1'inci maddesinde (28.11.1990 tarih ve 3685 sayılı kanunla değişen 

hali); "Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülaceze kurumları ile Darüşşafaka 

Cemiyeti ve Yeşilay Derneği kendilerine terettüp eden vergi, harç ve resim mükellefiyetinin kurumlara 

ait olduğu hallerde bütün vergilerden, harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan muaftır." hükmü yer 

almaktadır.
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler 

a) 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 

uygulanmayan standartlar 

Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmasına izin 

verilmekle birlikte Grup tarafından erken uygulanmayan bazı yeni standartlar ve değişiklikler aşağıdaki 

gibidir. 

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan Değişiklikler) 

UMSK tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde UMS 1’e göre yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli olarak 

sınıflandırılmasına yönelik finansal durum tablosundaki sunumunun daha açıklayıcı hale getirilmesi 

amacıyla yayımlanan, “Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması”na ilişkin 

değişiklikler, KGK tarafından da 12 Mart 2020 tarihinde “TMS 1’de Yapılan Değişiklikler - 

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması” başlığıyla yayımlanmıştır. 
 

Bu değişiklik, işletmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildiği yükümlülüklerin uzun vadeli olarak 

sınıflandırılmasına ilişkin ek açıklamalar ve yükümlülüklerin sınıflandırılmasıyla ilgili diğer hususlara 

açıklık getirmiştir.  
 

2020 değişikliklerinin belirli yönlerini yeniden ele aldıktan sonra; UMSK, bir hakkın koşulsuz olması 

gerekliliğini kaldırmıştır ve bunun yerine, uzlaşmayı erteleme hakkının öze sahip olmasını ve raporlama 

döneminin sonunda mevcut olmasını şart koşmaktadır. İlgili değişiklik KGK tarafından 3 Ocak 2023 

tarihinde “TFRS 2023” olarak yayımlanmıştır. 
 

Bu hak, bir kredi düzenlemesinde belirtilen koşullara (sözleşmelere) uyan bir şirkete tabi olabilir. 

Gelecekteki sözleşmelere tabi olan uzun vadeli borçlar için de ek açıklamalar gereklidir. Değişiklikler aynı 

zamanda bir işletmenin kendi hisseleri ile ödenebilecek bir borcu nasıl sınıflandırdığına da açıklık 

getirmektedir. 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler (Devamı) 

a) 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 

uygulanmayan standartlar 

Şirket’in bu değişiklikleri 1 Ocak 2024 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinden 

itibaren geriye dönük olarak uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. 

Ayrıca, daha önce yayınlanan ancak henüz yürürlüğe girmemiş 2020 değişikliklerini erken uygulamış 

olabilecek şirketler için geçiş hükümlerini de belirtmektedir.  

TMS 1’de yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli 

bir etkisinin olması beklenmemektedir 

Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi – TMS 12 Gelir 

Vergileri’nde yapılan Değişiklikler 

Mayıs 2021'de UMSK tarafından, TMS 12 Gelir Vergileri’nde “Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve 

Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi” değişikliği yayımlanmıştır. İlgili değişiklikler KGK tarafından da TMS 

12’e İlişkin Değişiklikler  olarak 27 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

TMS 12 Gelir Vergileri'nde yapılan bu değişiklikler, şirketlerin belirli işlemlerde, örneğin; kiralama ve 

hizmetten çekme (sökme, eski haline getirme, restorasyon vb.) karşılıklarına ilişkin ertelenmiş vergiyi 

nasıl muhasebeleştirmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmaktadır. 

Değişiklikle, ilk muhasebeleştirme muafiyetinin kapsamıdaraltılarak, tutarları eşit olan ve geçici farkları 

netleştirilen işlemlere bu muafiyetin uygulanmaması öngörülmektedir. Sonuç olarak, şirketlerin bir 

kiralamanın ilk defa finansal tablolara alınmasından kaynaklanan geçici farklar ve hizmetten çekme 

karşılıkları için ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirmesi gerekecektir. 

Değişiklikler, muafiyetin kiralama ve hizmetten çekme yükümlülükleri gibi işlemler için geçerli 

olmadığına açıklık getirmektedir. Bu işlemler eşit ve denkleştirici geçici farklar ortaya çıkaracaktır. 

Kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri için ilgili ertelenmiş vergi varlıkları ve borçlarının, 

karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcından itibaren muhasebeleştirilmesi 

gerekecektir ve herhangi bir kümülatif etki önceki dönem dağıtılmamış kârlarında veya diğer özkaynak 

bileşenlerinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilecektir. Bir şirket daha önce net yaklaşım kapsamında 

kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri üzerinden ertelenmiş vergi muhasebeleştirmişse, geçiş 

üzerindeki etkinin ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcunun ayrı sunumuyla sınırlı olması 

muhtemel olacaktır. 

Söz konusu değişiklikler, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli olup, 

erken uygulamaya izin verilmektedir. 

TMS 12'de yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli 

bir etkisinin olması beklenmemektedir. 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler (Devamı) 

a) 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 

uygulanmayan standartlar 

Muhasebe Tahminlerine İlişkin Tanım (TMS 8'e ilişkin Değişiklikler) 

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan söz konusu değişiklikler, muhasebe tahminleri 

için yeni bir tanım getirmektedir: bunların finansal tablolarda ölçüm belirsizliğine neden olan parasal 

tutarlar olduklarına açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. İlgili değişiklikler KGK tarafından da TMS 8’e 

İlişkin Değişiklikler  olarak 11 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

Değişiklikler ayrıca, bir şirketin bir muhasebe politikası tarafından belirlenen amaca ulaşmak için bir 

muhasebe tahmini geliştirdiğini belirterek, muhasebe politikaları ile muhasebe tahminleri arasındaki 

ilişkiyi açıklığa kavuşturmuştur. 

Bir muhasebe tahmini geliştirmek, aşağıdakilerin her ikisini de içermektedir: 

• Bir ölçüm yöntemi seçme (tahmin veya değerleme yöntemi ) – örneğin, TFRS 9 Finansal Araçlar 

uygulanırken beklenen kredi zararları için zarar karşılığını ölçmek için kullanılan bir tahmin tekniği ve 

• Seçilen ölçüm yöntemi uygularken kullanılacak girdileri seçme – örneğin, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu 

Borçlar ve Koşullu Varlıklar uygulanırken garanti yükümlülükleri için bir karşılık belirlemek için 

beklenen nakit çıkışları. 

Bu tür girdilerdeki veya değerleme tekniklerindeki değişikliklerin etkileri, muhasebe tahminlerindeki 

değişikliklerdir. Muhasebe politikalarının tanımında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup aynı 

şekilde kalmıştır. 

Söz konuşu değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için 

geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir ve Şirket’in bu değişiklikleri uyguladığı ilk yıllık 

raporlama döneminin başında veya sonrasında meydana gelen muhasebe tahminlerindeki ve muhasebe 

politikalarındaki değişikliklere ileriye yönelik uygulanacaktır. 

TMS 8'de yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli 

bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

Muhasebe Politikalarının Açıklanması (TMS 1’e ilişkin Değişiklikler) 

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde şirketlerin, muhasebe politikalarına ilişkin açıklamaların  

faydalı olacak şekilde yapmalarını sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla UMS 1 Finansal Tabloların 

Sunuluşu'nda değişiklikler ve UFRS Uygulama Standardı 2 Önemlilik Kararları Oluşturma'da güncelleme 

yayımlamıştır.  Bu değişikliklerden UMS 1’e ilişkin olanları KGK tarafından da TMS 1’e İlişkin 

Değişiklikler  olarak 11 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

TMS 1'deki temel değişiklikler şunları içermektedir: 

• Şirketlerden önemli muhasebe politikalarından ziyade önemlilik düzeyine bağlı olarak muhasebe 

politikalarını açıklamalarını istemek, 

• Önemlilik düzeyi altında kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili muhasebe politikalarının 

önemsiz olduğunu ve bu nedenle açıklanmalarına gerek olmadığını açıklığa kavuşturmak ve 

• Önemlilik düzeyi üzerinde kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili tüm muhasebe 

politikalarının bir şirketin finansal tabloları için önemlilik arz etmediğine açıklık getirmek. 

Değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir 

. 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler (Devamı) 

a) 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 

uygulanmayan standartlar 

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu'nda değişikliklerin uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal 

tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

Satış ve geri kiralama işlemlerinde kira yükümlülüğü-TFRS 16 Kiralamalar ’da yapılan 

Değişiklikler 

Eylül 2022'de UMSK tarafından Satış ve geri kiralama işlemlerinde kira yükümlülüğü-TFRS 16 

Kiralamalar ’da yapılan değişiklikler yayımlanmıştır. İlgili değişiklik KGK tarafından 3 Ocak 2023 

tarihinde “TFRS 2023” olarak yayımlanmıştır.TFRS 16 Kiralamalar’da yapılan değişiklikler, satıcı-kiracı 

bir satış ve geri kiralama işleminde ortaya çıkan değişken kira ödemelerinin nasıl muhasebeleştirdiğini 

etkilemektedir. Değişiklikler, değişken kira ödemeleri için yeni bir muhasebe modeli getirmektedir ve 

satıcı-kiracıların 2019'dan bu yana yapılan satış ve geri kiralama işlemlerini yeniden değerlendirmelerini 

ve muhtemelen yeniden düzenlemelerini gerektirecektir. 

Değişiklikler aşağıdakileri içermektedir: 

• İlk muhasebeleştirmede, satıcı-kiracı, bir satış ve geri kiralama işleminden kaynaklanan kira 

yükümlülüğünü ölçtüğünde, değişken kira ödemelerini dâhil eder. 

• İlk muhasebeleştirmeden sonra, satıcı-kiracı, elinde bulundurduğu kullanım hakkıyla ilgili hiçbir kazanç 

veya kayıp muhasebeleştirmeyecek şekilde, kiralama yükümlülüğünün sonraki muhasebeleştirilmesine 

ilişkin genel hükümleri uygular. 

Satıcı-kiracı, sonraki ölçümlerde yeni hükümleri karşılayan farklı yaklaşımlar uygulayabilir. 

Söz konusu değişiklikler, 1 Ocak 2024 veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli olup, 

erken uygulamaya izin verilmektedir. 

TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar uyarınca, satıcı-kiracı, 

TFRS 16'nın ilk uygulama tarihinden sonra yapılan satış ve geri kiralama işlemlerine ilişkin değişiklikleri 

geriye dönük olarak uygulamalıdır. TFRS 16'nın 2019'da uygulanmasından bu yana yapılan satış ve geri 

kiralama işlemleri belirlenerek yeniden incelenmeli ve değişken kira ödemelerini içerenler imkan 

dâhilinde yeniden düzenlenmelidir. 

TFRS 16'da yapılan bu değişikliğin uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli 

bir etkisinin olması beklenmemektedir. 
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NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı) 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler (Devamı) 

Yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmış değişiklikler 

1 Ocak 202 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için  yürürlüğe girmiş olan değişiklikler 

ise şu şekildedir: 

1.  TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler - 2018 – 2020-TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama 

Standartlarının İlk Uygulaması, TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 41 Tarımsal Faaliyetler’e İlişkin 

Değişiklikler 

2. TFRS 3'de Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik 

3. Maddi Duran Varlıklar — Kullanım amacına uygun hale getirme (TMS 16’da yapılan değişiklik) 

4. Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler - Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri (TMS 37’de 

yapılan değişiklik) 

Yeni uygulamaya konulmuş bu standart değişikliklerinin Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde 

önemli bir etkisi olmamıştır. 
 

NOT 4 –FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
 

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. 
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NOT 4 –FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(Devamı) 

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 yükümlülüklerinin vadesi aşağıda gösterilmiştir. 

 
 

 

2022 

 

Defter 

Değeri 

Sözleşme 

uyarınca 

nakit 

çıkışları 

 

3 aydan 

kısa 

 

3-12 ay 

arası 

 

1-5 yıl 

arası 

 

5 yıldan 

uzun 

 
Banka kredileri 

126.959.377 154.260.975 7.011.863 21.035.588 126.213.525 - 

Ticari ve diğer borçlar 41.259.090 41.259.090 41.259.090 - - - 

 168.218.467 195.520.065 48.270.953 21.035.588 126.213.525 - 

  

 

Defter 

 

Sözleşme 
uyarınca 

nakit 

 

 

3 aydan 

 

 

3-12 ay 

 

 

1-5 yıl 

 

 

5 yıldan 
2021 Değeri çıkışları kısa arası arası uzun 

 

Banka kredileri 
100.355.379 126.530.626 4.866.563 14.599.688 81.109.375 25.955.000 

Ticari ve diğer borçlar 22.095.332 22.095.332 22.095.332 - - - 

 122.450.711 148.625.958 26.961.895 14.599.688 81.109.375 25.955.000 
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NOT 4 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(devamı) 
 

Faiz oranı riski  
 

Grup’un 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla 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 19). 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri 

Gerçeğe uygun 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. 

Aşağıdaki tabloda gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal araçların, değerleme yöntemleri verilmiştir. 

Seviyelere göre değerleme yöntemleri şu şekilde tanımlanmıştır:  

Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;  

Seviye 2: Seviye 1'de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan 

(fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki 

veriler; 

Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler 

(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler). 
 

 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

31 Aralık 2022    

GUD farkı kar/zarara yansıtılan 34.545.218 - - 
 34.545.218  -  - 

31 Aralık 2021    

GUD farkı kar/zarara yansıtılan -  - - 
 -  - - 

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

finansal borçlar gerçeğe uygun değerleriyle sunulmuştur. Açıklama amaçlı olarak hazırlanan finansal 

borçların gerçeğe uygun 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 

gerçeğe uygun değerleri, defter değerlerinden değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle tahmin 

edilmektedir. 
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NOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ  

 2022 2021 

Kasa 145.414 45.779 

Bankalar 618.749.805 289.546.838 

- Vadesiz mevduat 48.753.729 6.538.768 

- Vadeli mevduat 569.996.077 283.008.070 

Diğer 7.459.971 4.252.631 

 626.355.190 293.845.248 

Konsolide nakit akış tablosunda gösterilen nakit ve nakit benzerleri 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri 

itibarıyla aşağıdaki gibidir: 

 2022 2021 

Toplam nakit ve nakit benzerleri 626.355.190 293.845.248 

Eksi: Emanet hesaplar (-) (*) (6.769.966) (4.582.851) 

Eksi: Faiz tahakkukları (-) (7.117.205) (10.255.623) 

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 612.468.019 279.006.774 

Grup’un banka mevduatının detayı aşağıda yer almaktadır: 
  

 2022 2021 

TL mevduat 
- vadeli mevduat 367.515.726 272.451.418 

- vadesiz mevduat 40.935.223 2.730.733 

 408.450.949 275.182.151 

Yabancı para mevduat 
- vadeli mevduat 202.480.351 10.556.652 

- vadesiz mevduat 7.818.505 3.808.035 

 210.298.856 14.364.687 

 618.749.805 289.546.838 

(*) Grup’un işlem yapma yetkisinin bulunmadığı herhangi bir yasal vasisi bulunmayan bağışçılarına ait mevduat 

hesaplarından oluşmaktadır. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla banka mevduatları üzerinde blokaj bulunmamaktadır. (31 

Aralık 2021: Bulunmamaktadır). 
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NOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Devamı) 
 

Grup’un 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla vadeli mevduat ortalama 3 aydan kısa vadelidir. 

Yabancı para vadeli ve vadesiz mevduatın detayı aşağıda sunulmuştur: 

 

 2022 

 Döviz tutarı Tutar TL 

Para Birimi Vadeli Vadesiz Vadeli Vadesiz 

      
ABD Doları 8.875.543 210.365 165.957.562 3.933.477 

Avro 1.832.103 127.304 36.522.789 2.537.790 

Sterlin - 35.696 -- 802.767 

Kanada Doları - 20.546 -- 283.316 

İsviçre Frangı - 12.647 -- 255.503 

Japon Yeni - 40.000 -- 5.652 

Toplam 10.707.646 446.558 202.480.351 7.818.505 

 
 2021 

 Döviz tutarı Tutar TL 

 Vadeli Vadesiz Vadeli Vadesiz 

 

ABD Doları 717.442 47.619 9.310.601 617.978 

Avro 84.868 168.891 1.246.051 2.479.702 

Sterlin -- 26.803 -- 467.799 

Kanada Doları -- 20.446 -- 207.028 

İsviçre Frangı -- 2.197 -- 31.030 

Japon Yeni -- 40.000 -- 4.498 

Toplam 802.310 305.956 10.556.652 3.808.035 

 

Grup’un vadeli mevduatlarının 2022 ve 2021 itibarıyla para birimi cinsinden faiz oranlarının aralığı aşağıdaki 

gibidir: 

 

 2022 (%) 2021 (%) 

TL 16.00-28.00 14,50-25,50 

ABD Doları 1.50-8.24 0,10-1,10 

Avro 3,00 0,01-0,05 
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NOT 6 – FİNANSAL VARLIKLAR 

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla Cemiyet’in finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 

  

           2022                2021 

Kur korumalı mevduat 125.497.957 - 

Vadeli mevduat (3-12 ay ) - 79.384.190 
 125.497.957 79.384.190 

 

Kur korumalı mevduat  

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kur korumalı mevduatların faiz ve vade detayı aşağıdaki gibidir:  

 

Ortalama 

Vade(gün) 
Faiz oranı (%) 31 Aralık 2022 

    
TL 29 12-17 125.497.957 

Toplam   125.497.957 

Vadeli mevduat 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kur korumalı mevduatların faiz ve vade detayı aşağıdaki gibidir:  
 

 

Ortalama 

Vade(gün) 
Faiz oranı (%)  31 Aralık 2021 

    
TL 195 17,00-TÜFE+1,00(**) 74.866.704 

EUR 143 0,40 4.517.486 

Toplam   79.384.190 
 

 

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla itfa edilmiş maliyetiyle ölçülen uzun vadeli finansal varlıklar 

aşağıdaki gibidir: 

 

 

  

           2022                2021 

Borçlanma araçları   

Eurobond (*) 569.338.304 200.429.074 

Finansman bonosu 20.520.696 127.367.156 

Devlet tahvilleri 8.341.517 2.584.329 
 598.200.517 330.380.559 

(*) 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 177.611.308 TL tutarındaki Eurobond bağışçılarla yapılan sözleşme gereği kupon 

getirilerinin Cemiyet’in eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanması ve anaparasının aynı kalması şartı bulunmaktadır. (31 Aralık 

2021:8.816.846 TL) 

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla gerçeğe uygun değeriyle ölçülen uzun vadeli finansal varlıklar 

aşağıdaki gibidir: 

 

 

  

           2022                2021 

Borçlanma araçları   

Fon yatırımları 151.494.240 8.461.828 
 151.494.240 8.461.828 
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NOT 6 – FİNANSAL VARLIKLAR 

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla itfa edilmiş maliyetiyle ölçülen uzun vadeli finansal 

varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:  

31 Aralık 2022 
Nominal 

değer 

Para 

birimi 
Vade tarihi 

Defter değeri 

(TL) 
Faiz oranı (%) 

Eurobond 29.556.785 USD 16 Ocak 2023-1 Ekim 2026 561.163.125 4,18-10,05 

Eurobond 410.094 EUR 11 Nisan 2023 8.175.179 4,17 

Finansman bonosu 20.520.696 TRY 9 Ocak 2023-3 Nisan 2023 20.520.696 19,60-25.00 

Tahvil  8.341.517 TRY 

18 Ocak 2023- 18 Haziran 

2025 8.341.517 

19,94-

TÜFE+0,75 

Toplam    598.200.517  

31 Aralık 2021 
Nominal 

değer 

Para 

birimi 
Vade tarihi 

Defter 

değeri (TL) 
Faiz oranı (%) 

Eurobond 15.202.546 USD 21 Nisan 2022-1 Ekim 2026 200.429.074 4,25-8,25 

Finansman bonosu 124.933.668 TRY 10 Ocak 2022-7 Temmuz 2022   127.367.156 14,47-18,85 

Tahvil 2.501.951 TRY 2 Mart 2022 2.584.329 9,93 

Toplam    330.380.559  
 

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla gerçeğe uygun değeriyle ölçülen uzun vadeli finansal 

varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:  

31 Aralık 2022 Nominal değer Para birimi Gerçeğe uygun değer 

Fon yatırımları 116.949.022 TRY 151.494.240 

Toplam   151.494.240 

 

31 Aralık 2021 Nominal değer Para birimi Gerçeğe uygun değer(*) 

Fon yatırımları 8.461.828 TRY 8.461.828 

Toplam   8.461.828 

(*) Fon yatırımları yoğunluklu olarak 2021 yıl sonunda satın alındığından ilgili tarihteki değerleri gerçeğe uygun 

değerine yakınsamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   NOT 7 – TİCARİ ALACAKLAR 
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   Kısa vadeli ticari alacaklar 
 

 2022 2021 

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 3.035.769       1.281.012 

Kiracılardan alacaklar    771.141          479.555 
Bağışçılardan alacaklar    375.000 4.596.020 
Şüpheli alacaklar 5.001.993 3.429.469 
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (-)          (5.001.993) (3.429.469) 
Toplam 4.181.910 6.356.587 

 

Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkların yıl içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 

 2022                2021 

1 Ocak 3.429.469 3.561.977 

Yıl içinde ayrılan karşılıklar (Not 17) 1.938.454 605.446 

Dönem içinde silinen alacaklar - - 
Dönem içindeki tahsilatlar (365.930) (737.954) 

Toplam 5.001.993 3.429.469 

Uzun vadeli ticari alacaklar 

 

 2022 2021 

Bağışçılardan alacaklar - 900.000 
Toplam - 900.000 

   NOT 8 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE BAKİYELER 

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan ticari alacaklar: 
 

 2022 2021 
İmamverdi Vakfı 556.171 120.772 
Tiryakioğlu Hayrettin Vakfı 394.761 373.390 
 Süreyyapaşa Vakfı 256.156 105.978 
Dr. Uluğ Vakfı 83.945 58.517 
Mükerrem Karaağaç Vakfı 36.542 16.425 
Diğer 245.144 122.318 

Toplam 1.572.719 797.400 

ii) 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflardan elde edilen gelirler: 

b) İlişkili taraflardan elde edilen gelirler  
 

 2022 2021 

İlişkili vakıflardan elde edilen gelirler (Not 15) 4.096.578 3.214.500 

Toplam 4.096.578 3.214.500 

İlişkili taraflardan alacaklarda vade, faiz ve teminat bulunmamaktadır. İlişkili taraflardan olan alacaklar 

ve elde edilen gelirler Cemiyet’e yapılacak olan burs ödemelerine ilişkindir. 

 

 

 

 

NOT 8 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE BAKİYELER(devamı) 
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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 2022 ve 2021 tarihlerinde sona eren yıllarda üst düzey yönetime sağladığı faydalar 
aşağıdaki sunulmuştur: 

 2022 2021 
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 8.733.331 5.921.710 

(*) 2022 ve 2021 üst düzey yöneticilere sağlanan faydalardaki artışın temel sebebi dönem içinde yönetici 

kadrosundaki değişimlerin dönemsel etkisinden kaynaklanmaktadır. 
 

NOT 9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 
Maliyet/Yeniden 

Değerlenmiş tutar: 
1 Ocak 2022 Girişler Çıkışlar 

Yeniden 

Değerleme Artışı 

31 Aralık 

2022 

Arazi ve arsalar 559.640.500 - -           57.197.500  616.838.000 

Binalar 206.795.603 9.624.661 -           51.617.406  268.037.670 

Taşıt araçları 5.229.038 1.470.218 - - 6.699.256 

Döşeme ve demirbaşlar 35.082.733 14.235.568 (337.173) - 48.981.128 

  806.747.874 25.330.447 (337.173) 108.814.906 940.556.054 

Birikmiş amortismanlar:      
 

Binalar (50.449.052) (10.222.382) - - (60.671.434) 

Taşıt araçları (1.253.909) (1.027.160) - - (2.281.069) 

Döşeme ve demirbaşlar (21.157.344) (1.952.914) 7.983 - (23.102.275) 

  (72.860.305) (13.202.456) 7.983 - (86.054.778) 

Net kayıtlı değer 733.887.569      854.501.276 
  

 
Maliyet/Yeniden 

Değerlenmiş tutar: 
1 Ocak 2021 Girişler Çıkışlar 

Yeniden 

Değerleme Artışı 

31 Aralık 

2021 

Arazi ve arsalar 530.140.500 29.500.000 - - 559.640.500 

Binalar 179.413.539 27.382.064 - - 206.795.603 

Taşıt araçları 1.665.301 3.591.163 (27.426) - 5.229.038 

Döşeme ve demirbaşlar 27.459.250 7.938.779 (315.296) - 35.082.733 

  738.678.590 68.412.006 (342.722) - 806.747.874 

Birikmiş amortismanlar:        
Binalar (29.735.786) (20.713.266) - - (50.449.052) 

Taşıt araçları (659.716) (621.619) 27.426 - (1.253.909) 

Döşeme ve demirbaşlar (18.959.276) (2.436.572) 238.504 - (21.157.344) 

  (49.354.778) (23.771.457) 265.930 - (72.860.305) 

Net kayıtlı değer 689.323.812       733.887.569 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT 9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı) 
  31 Aralık 2022  
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Gayrimenkul 
Arsa 

değeri 
Bina 

değeri(*) 
Birikmiş 

amortisman 

Net defter 
değeri 

Darüşşafaka Lisesi-Arsa (1) 471.582.000  - - 471.582.000 

Darüşşafaka Lisesi-Bina (2) - 105.311.463 (37.697.073) 67.614.390 

Bağışçı Siteleri (3) .(4). (5). (6). (7) (9) 110.356.000 153.902.427 (20.783.485) 243.474.942 
Diğer (8) 34.900.000 8.823.780 (2.190.876) 41.532.904 

 616.838.000 268.037.670 (60.671.434)  824.204.236 
 

 31 Aralık 2021  
 

 

 

Gayrimenkul 
Arsa 

değeri 
Bina 

değeri(*) 
Birikmiş 

amortisman 

Net defter 
değeri 

 

Darüşşafaka Lisesi-Arsa (1) 471.582.000  - - 471.582.000 
Darüşşafaka Lisesi-Bina (2) - 97.391.268 (31.063.101) 66.328.167 

Bağışçı Siteleri (3) .(4). (5). (6). (7) (9) 88.058.500 100.784.521 (13.029.018) 175.814.003 

Diğer (8)  - 8.619.814 (6.356.933) 2.262.881 

 
559.640.500 206.795.603 (50.449.052) 715.987.051 

(*) Değerleme sonrası ilaveleri de içermektedir. 
 

(1) Darüşşafaka Lisesi arsası, Epos  Gayrimenkul Danışmanlık ve  Değerleme  A.Ş. tarafından 30 Mart 2019 tarihinde 
“maliyet yaklaşımı yöntemi” ile değerlenmiştir. 

(2) Darüşşafaka Lisesi binası.,Epos  Gayrimenkul Danışmanlık ve  Değerleme  A.Ş. tarafından 30 Mart 2019 tarihinde 
“maliyet yaklaşımı yöntemi” ile değerlenmiştir. 

(3) Yakacık Bağışçılar Sitesi, Varlık Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 29 Kasım 2022 tarihinde “maliyet yöntemi 
ile emsal karşılaştırma yönteminin ortalaması” ile değerlenmiştir. 

(4) Maltepe Bağışçılar Sitesi, Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından 31 Ekim 2019 tarihinde “maliyet yöntemi” ile 
değerlenmiştir. 

(5) Şenesenevler Bağışçılar Sitesi, Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 16 Ocak 2015 tarihinde “emsal 
karşılaştırma yöntemi” ile değerlenmiştir. 

(6) Maltepe Bakımevi, Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından 22 Kasım 2019 tarihinde “maliyet yöntemi” ile 
değerlenmiştir. 

(7) Urla Bağışçılar Sitesi, Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından 27 Eylül 
2018 tarihinde “Maliyet yöntemi” ile değerlenmiştir. 

(8) Sait Faik Abasıyanık Müzesi, Dünya Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 16 Ocak 2017 tarihinde “emsal 
karşılaştırma yöntemi” ile değerlenmiştir. 

(9) Kartal’da yapılacak olan bakımevine ilişkin olarak bağışlanan arsanın değerlemesi Vizyon Gayrimenkul Değerleme 
A.Ş. tarafından 29 Haziran 2021 tarihinde “emsal karşılaştırma yöntemi” ile değerlenmiştir. 

Kullanım amaçlı gayrimenkullerdeki değer tespiti sonucu oluşan yeniden değerleme artışları, net  varlıklar 
altındaki “Yeniden değerleme fonu” hesabı alakalandırılarak 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 fonunda bakiyesi 
olmayan varlıkların yeniden değerleme azalışları konsolide kapsamlı faaliyet tablosuyla ilişkilendirilir. 
Yeniden değerleme modeliyle muhasebeleştirilen kullanım amaçlı gayrimenkullere ilişkin yeniden 
değerleme artışlarının 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihlerinde sona eren yıllara ait hareketleri aşağıda yer 
almaktadır: 

 

 2022 2021 

1 Ocak 485.640.486 485.640.486 

Yeniden değerlemeden kaynaklanan değer artışı     108.814.906         - 

31 Aralık 594.455.392 485.640.486 
 

(*)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 fonundan “Geçmiş yıllar faaliyet sonuçları”na transfer edilir. 
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NOT 9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

Kullanım amaçlı gayrimenkullerin 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla maliyet değerleri ve ilgili 

birikmiş amortismanları aşağıdaki gibidir: 
 

 2022 2021 

Maliyet 354.993.371 345.368.710 

Birikmiş amortisman (234.059.433) (178.919.851)  

Net defter değeri 120.933.938 166.448.859 

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla kullanım amaçlı gayrimenkullerin maliyetleri üzerinden 

hesaplanmış net defter değerleri ile yeniden değerlenmiş tutarları arasındaki mutabakat aşağıda 

sunulmuştur: 

 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 

Yeniden değerlenmiş tutar 884.875.670 766.436.103 

Eksi - Birikmiş amortisman (-) (60.671.434) (50.449.052) 

Birikmiş amortisman düşülmüş   
yeniden değerlenmiş tutar 824.204.236 715.987.051 

   

Maliyet değerleri üzerinden   
hesaplanan net defter değeri 120.933.938 166.448.859 

Hesaplanan değer artışı 108.814.906 63.897.706 

Yeniden değerleme fonu 594.455.392 485.640.486 

NOT 10 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER VE SATIŞ AMACIYLA ELDE 

TUTULAN VARLIKLAR 

1 Ocak   Değerleme  31 Aralık 

2022 İlaveler Çıkışlar  artışı net Transferler(*)  2022 
 

Gerçeğe uygun değer: 

Yatırım amaçlı 

gayrimenkuller 378.828.421 423.617.562         -           472.113.973        (24.768.845)    1.249.791.111 

1 Ocak   Değerleme  31 Aralık 

2021 İlaveler Çıkışlar  artışı net Transferler(*)  2021 
 

Gerçeğe uygun değer: 

Yatırım amaçlı 

gayrimenkuller 388.576.961 133.014.776         - 57.250.150        (200.013.466)    378.828.421 

(*) 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 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla 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. 
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NOT 10 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER VE SATIŞ AMACIYLA ELDE 

TUTULAN VARLIKLAR (Devamı) 

 

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 2022 ve 2021 tarihlerinde 

sona eren yıllara ait hareket tabloları aşağıda sunulmuştur: 

 
 

1 Ocak 2022 

 

Çıkışlar 

Değerleme 

artışı, net 

 

Transferler(*) 

31 Aralık 

2022 

 
Gerçeğe uygun değer: 

Satış amacıyla elde 

tutulan varlıklar  352.584.382 

 

 

(199.421.489) 154.582.789 24.768.845 332.514.527 

 

 

1 Ocak 2021 

 

Çıkışlar 

Değerleme 

artışı, net 

 

Transferler(*) 

31 Aralık 

2021 

 
Gerçeğe uygun değer: 

Satış amacıyla elde 

tutulan varlıklar  83.699.075 

 

 

(97.570.125) 166.441.966 200.013.466 352.584.382 
 

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

değişikliklerine ilişkin tutarları ifade etmektedir. 
 

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira geliri 13.102.600 TL’dir 

(31 Aralık 2021: 7.525.915 TL) (Not 15). 
 

 
NOT 11 – TİCARİ BORÇLAR  

2022 

 

2021 

Satıcılara borçlar 33.314.187 17.628.503 

Diğer borçlar 7.944.903 4.466.829 

 

41.259.090 22.095.332 
 

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla ticari ve diğer borçlar ortalama 3 ay vadeye sahiptir. 



DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 
31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARİYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN YILA AİT 

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

37 

 

 

 

NOT 12 - BORÇLANMALAR 

  2022  
 

 Yıllık faiz Orijinal  
Kısa vadeli krediler: oranı tutar TL     
ABD Doları krediler %0-%7.00 1.448.598 27.086.313 

Toplam kısa vadeli krediler  
 27.086.313 

 

Uzun vadeli krediler:    
ABD Doları krediler %0-%7.00 5.341.291 99.873.064 

Toplam uzun vadeli krediler  
 99.873.064 

Toplam krediler   126.959.377 

   

  2021  
 

 
 

 

Kısa vadeli krediler: 

Yıllık faiz 

oranı 

Orijinal döviz 
cinsinden 

tutar 

 

TL 

ABD Doları krediler %0-%7.00 1.441.585 18.708.169 

Toplam kısa vadeli krediler  
 18.708.169 

Uzun vadeli krediler: 
   

ABD Doları krediler %0-%7.00 6.291.444 81.647.210 

Toplam uzun vadeli krediler  
 81.647.210 

Toplam krediler  
 100.355.379 

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla uzun vadeli kredilerin ödeme planı aşağıdaki gibidir: 

Geri Ödeme Yılları 2022 2021 
2022 -- 18.708.169 
2023 27.086.313 17.408.954 
2024 25.079.326 16.119.020 
2025 23.223.422 14.926.191 
2026 21.506.022 16.126.112 
2027 30.064.294 17.066.933 

  

126.959.377 
 

100.355.379 
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NOT 13 – ERTELENMİŞ GELİRLER VE DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

Kısa vadeli yükümlülükler 2022 2021 

Alınan avanslar 5.549.273 2.220.255 

Ödenecek vergi ve fonlar 4.941.980 2.634.709 

Alınan depozito ve teminatlar 4.710.931 1.930.367 

Gider tahakkukları 3.084.239 1.824.988 
Personele borçlar 93.134 43.993 

Toplam 18.379.557  8.654.311 

   

Kısa vadeli ertelenmiş gelirler 2022 2021 

Şarta bağlı ertelenmiş gelirler(*)  2.274.623 202.958 

Toplam  2.274.623 202.958 

Uzun vadeli ertelenmiş gelirler 2022 2021 

Şarta bağlı ertelenmiş gelirler(*) 298.776.682 60.341.535 

Toplam 298.776.682 60.341.535 

(*) Kartal bakımevi ve Maslak kampüs projesi kapsamında yapılacak harcamalar şartıyla şartıyla alınmış ve söz 

konusu şartların finansal tablo tarihi itibarıyla bir yıldan uzun vadede gerçekleşmesi beklenen bağışlardan 

oluşmaktadır.  
 

NOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

Kıdem tazminatı karşılığı 

Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Cemiyet’te bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi 

bir geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, 

erkekler için 25, kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ve emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda 

58, erkeklerde 60 yaş) personele kıdem tazminatı ödemesi yapılmak zorundadır. Mevzuatın 8 Eylül 1999 

tarihi itibarıyla değişmesinden dolayı emekliliğe bağlı hizmet süresi ile ilgili belirli geçiş yükümlülükleri 

vardır. 

Bu ödemeler 31 Aralık 2022 itibarıyla 30 günlük maaşın üzerinden en fazla 15.371,40 TL TL’ye göre 

(31 Aralık 2021: 8.284,51TL) çalışılan yıl başına emeklilik ya da fesih günündeki orana göre hesaplanır. 

Kıdem tazminatı karşılığı cari bazda hesaplanır ve konsolide finansal tablolara yansıtılır. Karşılık, 

Hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanır. 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Cemiyet’in çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası 

yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” 

standardı, Cemiyet’in yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme 

yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin 

hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir. Temel varsayım, her hizmet yılı 

için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto 

oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel faiz oranını ifade eder. 

Sonuçta, 31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla ilişikteki konsolide finansal tablolarda 

yükümlülükler, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğün bugünkü 

değeri tahmin edilerek hesaplanır. 
 

 2022 2021 

İskonto oranı (%) 2,00 4,40 

Varsayılan maaş artış/enflasyon oranı 9,80 15,00 
Emekli olma olasılığına ilişkin kullanılan oran (%) 81 78 
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NOT 14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR(devamı) 
 

Kıdem tazminatına ilişkin hakların imtiyaz anlaşması sonunda ödeneceği planlanmıştır. Buna bağlı 

olarak gelecekte ödenecek yükümlülüklerin bugünkü değerinin hesaplanmasında imtiyaz anlaşma 

süreleri dikkate alınmıştır. 
 

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihlerinde sona eren yıllar içindeki kıdem tazminatı yükümlülüğünün cari 

dönem değişimi aşağıdaki gibidir: 
 

 2022 2021 

1 Ocak itibarıyla 10.037.695 7.615.990 
Cari hizmet maliyeti 3.888.726 622.682 
Faiz maliyeti 1.424.334 711.986 
Ödemeler (-) (4.759.798)  (252.932) 
Aktüeryal (kazanç)/kayıp 9.095.763 1.339.969 

31 Aralık itibarıyla 19.686.720 10.037.695 
 

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıkların 

detayı aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 

İzin karşılığı 4.710.250 2.540.169 

 4.710.250 2.540.169 

NOT 15 - BAĞIŞLAR VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİRLER 

 2022 2021 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller değerleme kazançları 626.696.762 223.692.116 

Nakit bağışlar 232.423.861 239.474.344 

Serbest gayrimenkul bağışları 228.024.956 37.363.355 

Kısıtlı gayrimenkul bağışları 32.682.525 4.288.398 
Sağlık ünitesi satış gelirleri  30.999.476 19.201.790 
Kira gelirleri (*) (Not 10) 13.102.600 7.525.915 
İlişkili vakıflardan elde edilen gelirler (Not 8) 4.096.578 3.214.500 

Diğer 34.753.927 11.451.177 

 1.202.780.685 546.211.595 

(*) 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 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait 
konsolide kapsamlı faaliyet tablolarında elimine edilmiştir. 

 

NOT 16 - FAALİYETLERE İLİŞKİN GİDERLER  

 2022 2021 

Personel giderleri 137.401.074 78.633.426 
İşletme giderleri 85.411.126 39.077.414 
Yemek giderleri 52.274.328 22.722.811 
Bağışçı giderleri 13.669.978 7.649.096 
Maddi duran varlık amortisman giderleri (Not 9) 13.202.456 23.505.527 
Bakım onarım giderleri 10.353.813 3.864.217 
Burs giderleri 3.322.083 2.775.311 
Diğer 13.852.452 12.438.797 

 329.487.310 190.666.599 
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NOT 17 - DİĞER GELİRLER VE GİDERLER   

Diğer gelirler:         2022 2021 

Gayrimenkul satış karları 48.120.591 32.133.893 

Konusu kalmayan dava karşılıkları 1.790.640 1.395.441 

Menkul kıymet satış karları 1.335.801 - 

Ceza, tazminat ve yansıtma geliri 479.846 788.184 

Hurda satış geliri 322.629 233.190 

Konusu kalmayan şüpheli ticari alacak karşılıkları (Not 7) 311.907 737.954 

Diğer 625.836 562.114 

Toplam 52.987.250 35.850.776 

Diğer giderler:         2022         2021 

Avukatlık ve mahkeme giderleri (2.175.696)  (1.629.868) 

Şüpheli ticari alacak karşılık gideri (Not 7) (1.938.454)  (605.446) 

Menkul kıymet satış zararları - (272.884) 

Diğer (625.064) (820.072) 

Toplam (4.739.214) (3.328.270) 

NOT 18 - FİNANSAL GELİR VE GİDERLER  
 

Finansal gelirler: 2022                2021 

Faiz gelirleri 129.298.410 64.920.503 

Kur farkı gelirleri 82.582.752 19.999.892 

Kredi borcu iskonto geliri,net 1.084.286 6.782.887 

Diğer 173.792 - 

 
213.139.240 91.703.282 

Finansal giderler: 
 

 

Banka komisyon ve masraf giderleri (-) (5.784.972)  (2.378.475) 

 
(5.784.972) (2.378.475) 

Finansal gelirler, net 
207.354.268 89.324.807 

 
  

 
NOT 19 – YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER 

 

 2022                     2021 

Fon yatırımlarının gerçeğe uygun değer kazancı 30.214.110                          - 

Altın fonlarının gerçeğe uygun değer kazancı 4.331.108                          - 

Altın fonu satış karları 3.169.099                          - 

Toplam 37.714.317  
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NOT 20 - YABANCI PARA POZİSYONU 

 

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla Grup tarafından tutulan yabancı para varlıklar ve borçların 

Türk Lirası cinsinden karşılıkları aşağıdaki gibidir: 

 
  2022  

 ABD Doları Avro Diğer Toplam 

 

Varlıklar: 

    

Nakit ve nakit benzerleri 169.891.039      39.060.579 1.347.238 210.298.856 

Finansal varlıklar 561.163.125 8.175.179 - 569.338.304 

Yükümlülükler: 
    

Banka kredileri (126.959.377) - -            (126.959.377) 

 

Net yabancı para pozisyonu 604.094.787       47.235.758     1.347.238 

 

652.677.783 

 

 2021  
 ABD Doları Avro Diğer Toplam 

Varlıklar:     

Nakit ve nakit benzerleri 9.928.579      3.725.753    710.354 14.364.686 
Finansal varlıklar 197.291.043 - - 197.291.043 

Yükümlülükler: 
    

Banka kredileri (100.355.379) - -    (100.355.379) 

 
Net yabancı para pozisyonu 

 
106.864.243 

      
3.725.753     710.354 

 
111.300.350 

 

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ABD Doları ve Avro TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve 

diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı ABD Doları cinsinden ifade edilen varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı 

karı/zararı sonucu dönem faaliyet sonucu 60.409.479 TL (2021: 10.686.424 TL); Avro cinsinden ifade edilen varlık 

ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı karı/ zararı sonucu dönem faaliyet sonucu 4.723.576TL (2021: 372.575 TL) 

daha yüksek/düşük olacaktı, Diğer yabancı para cinsinden ifade edilen varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı 

karı/zararı sonucu dönem faaliyet sonucu 134.724TL (2021: 71.035 TL) daha yüksek/düşük daha yüksek/düşük 

olacaktı. 
 

NOT 21 - TAAHHÜTLER. ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

İpotek ve teminatlar 
 

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla Cemiyet’in almış olduğu kredilerle ilgili vermiş olduğu 

ipotek ve teminatlar aşağıdaki gibidir: 

 2022  
 ABD Doları Avro TL Toplam 
 

İpotek senetleri (*) 
 

2.832.792.450 
 

        - 
 

18.342.035 
 

2.851.134.485 
 

Toplam 
 

2.832.792.450 
 

        - 
 

18.342.035 
 

2.851.134.485 
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NOT 21 - TAAHHÜTLER. ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 
 

İpotek ve teminatlar (Devamı) 
 

 

2021  
 ABD Doları Avro TL Toplam 

 

İpotek senetleri (*) 
 

1.966.091.250 
 

        - 
 

18.342.035 
 

1.984.433.285 

 

Toplam 
 

1.966.091.250 
 

        - 
 

18.342.035 
 

1.984.433.285 

 

(*) İpoteklerin büyük çoğunluğu EXIM Bank kredisine ilişkin olup yatırım amaçlı, satış amaçlı 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 13). 

 

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: 

 
 2022 2021 

Bağış ve vasiyet iptal davaları (*) 93.620.473 62.441.200  

Diğer davalar 19.319.328 10.493.674  

 

Toplam 
 

112.939.801 
 

72.934.874  

 

(*)  Söz konusu tutarın 14.986.640 TL’lik kısmı Cemiyet tarafından tereke olarak alınmış olan bir bağışın 
bağışçının varisleri tarafından mahkeme yoluyla geri alınması talebiyle 2022 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 2021: karşılık 
ayrılmamıştır ). Geriye kalan bağış ve vasiyet iptal davaları aleyhe sonuçlandığı takdirde dahi Cemiyet’ten 
bir kaynak çıkışı olmayacaktır. 
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NOT 22 – ÖZEL FONLAR 

 

Cemiyet’in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yapılan şartlı bağışların satılması ya da kullanılması halinde 

elde edilen gelirlerin tamamının özkaynaklara aktarılacağı kesinleşmiş olan fonların detayları aşağıdaki 

gibidir: 

 
 2022 2021 

Özel fonlar 289.019.194 91.363.023 

Toplam 289.019.194 91.363.023 

 

NOT 23- BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNDAN ALINAN HİZMETLERE İLİŞKİN 

ÜCRETLER 
 

Şirket’in, KGK’nin 30 Mart 2021 tarihinde mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararına 

istinaden hazırladığı ve hazırlanma esasları 19 Ağustos 2021 tarihli KGK yazısını temel alan bağımsız 

denetim kuruluşlarınca verilen hizmetlerin ücretlerine ilişkin açıklaması aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 2022 31 Aralık 2021 

Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti  180.000 120.000 

İlgili Hizmetler Standartları’na göre üzerinde mutabık 

kalınan prosedürlerin uygulanmasına yönelik hizmetler  
12.500 10.000 

 Toplam 192.500 130.000 

 

NOT 24 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 

Yoktur. 

 

 

 

 

 
………………….. 


