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Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 33 sayfa bireysel 

finansal tablolar ile bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı 
dipnotları ve 2 sayfa tamamlayıcı bilgi içermektedir. 
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Anne Çocuk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti’ne 

 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (“Vakıf”) 31 Aralık 2014 tarihli bireysel finansal durum tablosu ile aynı 
tarihte sona eren yıla ait; bireysel kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim 
tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı 
notlardan oluşan ilişikteki bireysel finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

Yönetiminin Bireysel Finansal Tablolarla İlişkin Sorumluluğu 

Vakıf yönetimi; bireysel finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun 
olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli 
yanlışlık içermeyen bireysel finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç 
kontrolden sorumludur. 

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu  

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu bireysel finansal tablolar hakkında görüş 
vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak 
yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, bireysel 
finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere 
planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetim, bireysel finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde 
etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bireysel finansal 

tablolardaki hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız 
denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara 
uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, Vakıf’ın bireysel finansal tablolarının hazırlanması 
ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, Vakıf’ın iç 
kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak 

bireysel finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Vakıf yönetimi tarafından 
kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup 
olmadığının değerlendirilmesini de içerir. 

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması 
için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Görüş 

 

Görüşümüze göre; bireysel finansal tablolar, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (“Vakıf”) 31 Aralık 2014 
tarihi itibarıyla bireysel finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait bireysel 
finansal performansını ve bireysel nakit akışlarını, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na 
uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

 

Diğer Hususlar 

 

Bağımsız denetimimiz bir bütün olarak bireysel finansal tablolar hakkında görüş bildirmek amacıyla 
yapılmıştır. Ek 1’de sunulan Amerikan Doları finansal tablolar finansal tablo okuyucularına ek 
analizlerde kolaylık sağlaması amacıyla sunulmuş olup, temel bireysel finansal tabloların bir parçası 
değildir. Ek 1’de sunulan Amerikan Doları tutarlar temel bireysel finansal tablolara uygulanan denetim 
tekniklerine dahil değildir. Bu sebepten Ek’1 de yer alan tamamlayıcı bilgiler hakkında herhangi bir 
görüş bildirmemekteyiz. 
 

 

 

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
A member of KPMG International Cooperative 

 

 

 

Ruşen Fikret Selamet 
Sorumlu Ortak 

28 Ekim 2015 

İstanbul, Türkiye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raporun İngilizceden Türkçeye Çevirisi ile İlgili Ek Husus 

Ekte sunulan bireysel finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İngilizce olarak hazırlanmış olup, 
Türkçe bireysel finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İngilizce bireysel finansal tablolar ve 

açıklayıcı dipnotlar baz alınarak hazırlanmıştır 
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Bireysel Finansal Durum Tablosu 
Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. 
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İlişikteki dipnotlar bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

Dipnot 

31 Aralık  
2014 

 31 Aralık  
2013 

 1 Ocak  

2013 

Varlıklar 

  

 

 

  

Maddi duran varlıklar 8 281.456  146.789  224.343 

Maddi olmayan duran varlıklar 9 43.628  40.089  40.603 

Finansal yatırımlar  25.000  25.000  25.000 

Diğer duran varlıklar 
 

9.660  9.612  10.443 

Duran varlıklar 

 

359.744  221.490  300.389 

  

     

Ticari alacaklar 10 214.948  221.492  211.577 

İlişkili taraflardan alacaklar  214.948  221.492  211.577 

Diğer dönen varlıklar 
 

25.371  6.039  22.634 

Nakit ve nakit benzerleri 11 1.497.834  1.209.083  2.245.916 

Toplam dönen varlıklar 

 

1.738.153  1.436.614  2.480.127 

Toplam varlıklar 

 

2.097.897  1.658.104  2.780.516 

  

     

Özkaynaklar 
 

     

Geçmiş yıllar karları 
 

410.983  341.759  290.755 

Toplam özkaynaklar 
 

410.983  341.759  290.755 

  

     

Yükümlülükler 
 

     

Uzun vadeli çalışanlara sağlanan 
faydalar 15 207.735 

 

143.870 

 

130.474 

Toplam uzun vadeli yükümlülükler 

 

207.735  143.870  130.474 

  

     

Ticari borçlar 12 83.431  146.845  327.771 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 13 178.673  151.662  194.055 

Diğer borçlar  --  3.772  2.493 

Kısa vadeli çalışanlara sağlanan 
faydalar 15 163.055 

 

110.359 

 

136.917 

Kullanılmamış şartlı bağışlar 14 1.054.020 
 

759.837 
 

1.698.051 

Kısa vadeli yükümlülükler 

 

1.479.179  1.172.475  2.359.287 

Toplam yükümlülükler 

 

1.686.914  1.316.345  2.489.761 

Toplam özkaynaklar ve 

yükümlülükler 

 

2.097.897 

 

1.658.104 

 

2.780.516 
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Bireysel Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu  
Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. 

 

 
2 

 

Dipnot 
 

2014 
 

2013 

Bağışlar 4 

 

8.390.282 
 

8.905.506 

Program giderleri 4 

 

(6.927.070) 
 

(7.668.789) 

Genel yönetim giderleri 6 

 

(1.454.605) 
 

(1.291.656) 

Diğer giderler 

  

-- 
 

(33.311) 

Esas faaliyet karı/(zararı) 
  

8.607 
 

(88.250) 

      Finansman gelirleri 7 
 

118.682 
 

154.513 

Finansman giderleri 7 
 

(58.065) 
 

(15.259) 

Finansman gelirleri, net 7 
 

60.617 
 

139.254 

  
 

  
 

  

Vergi öncesi kar 
  

69.224 
 

51.004 

Vergi gideri 
  

-- 
 

-- 

Dönem karı 
 

 
69.224 

 
51.004 

Toplam diğer kapsamlı gelir 

 
 

69.224 
 

51.004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          İlişikteki dipnotlar bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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Bireysel Özkaynak Değişim Tablosu  
Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. 
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İlişikteki dipnotlar bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

  

Geçmiş yıl 
 

Toplam 

  

 

 karları 
 

özkaynaklar 

1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye 

 

290.755  290.755 

Toplam kapsamlı gelir 

 

   

Dönem karı 
 

51.004  51.004 

Toplam kapsamlı gelir 

 

51.004  51.004 

31 Aralık 2013 itibarıyla bakiye 

 

341.759  341.759 

  

   

1 Ocak 2014 itibarıyla bakiye 

 

341.759  341.759 

Toplam kapsamlı gelir 

 

   

Dönem karı 
 

69.224  69.224 

Toplam kapsamlı gelir  

 

69.224  69.224 

31 Aralık 2014 itibarıyla bakiye 

 

410.983  410.983 
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Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. 
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         İlişikteki dipnotlar bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

 
Dipnot 2014 

 

2013 

İşletme faaliyetlerden nakit akışları 
    Dönem karı 
 

69.224  51.004 

Düzeltmeler: 

 

   

Amortisman 8 62.104  64.020 

İtfa payları 9 4.804  4.761 

Kıdem tazminatı karşılığı    15 98.452  51.172 

Kullanılmamış izin günleri karşılığı/(geri çevrilmesi)  52.696  (26.558) 

Maddi duran varlık satış karı  --  33.313 

Faiz gelirleri    6 (78.245)  (92.050) 

  

209.035  85.662 

Değişimler 
 

   

Ticari alacaklardaki değişim  6.544  (9.915) 

Diğer varlıklardaki değişim  (19.380)  17.426 

Ticari borçlardaki değişim  (63.414)  (180.926) 

Diğer yükümlülüklerdeki değişim   27.011  (42.393) 

Diğer borçlardaki değişim  (3.772)  1.279 

Kullanılmamış şartlı bağışlardaki değişim  294.183  (938.214) 

Ödenen kıdem tazminatları 15 (34.587)  (37.776) 

Operasyonel faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) 
net nakit  

 

415.620  (1.104.857) 

Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları 
 

   

Maddi duran varlık edinimleri 8 (196.771)  (19.779) 

Maddi olmayan duran edinimleri 9 (8.343)  (4.247) 

Vadeli mevduat tahakkuklarında görülen değişimler   1.574  2.363 

Alınan faiz  78.245  92.050 

Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/kaynaklanan net 

nakit akışları 
 

(125.295)  70.387 

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)  
 

290.325  (1.034.470) 

1 Ocak itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 

 

1.207.398  2.241.868 

31 Aralık itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 11 1.497.723  1.207.398 
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1. Vakıf’ın organizasyonu ve faaliyet konusu 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (“AÇEV” veya “Vakıf”) 24 Kasım 1993 tarihinde 743 no’lu yasaya göre 
21885 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak anne ve çocuk eğitimi vakfı olarak kurulmuştur. 31 Aralık 
2014 tarihi itibarıyla, Vakıf ihtiyacı olan çocuklar ve aileler için erken çocukluk ve yetişkin eğitim 
programları geliştirmekte ve uygulamaktadır.  
 

AÇEV’in tescil adresi aşağıdaki gibidir: 
Büyükdere Caddesi Stad Han No: 85 Kat: 2  

34387 Mecidiyeköy-Şişli 
İstanbul - Türkiye 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, AÇEV’in çalışan sayısı 75’dir (31 Aralık 2013: 74). 

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 

(a) Uygunluk beyanı 
Vakıf, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve yasal finansal tabloların Türk Lirası (“TL”) olarak 
hazırlanmasında, Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 
belirlenen muhasebe prensiplerini kullanmaktadır. 

İlişikteki bireysel finansal tablolar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) göre 
hazırlanmıştır. Bu finansal tablolar Vakıf’ın UFRS’ye göre hazırlanan ilk bireysel finansal tablolarıdır 
ve “UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Standartı”nda yer alan 
hükümler çerçevesinde geçiş uygulaması yapılarak hazırlanmıştır.  

Vakıf’ın yasal mevzuata göre hazırlanmış bireysel finansal tablolardan UFRS’ye geçişinde finansal 
durum ve finansal performansının nasıl etkilendiğine ilişkin açıklamalar Dipnot 19’da yapılmıştır. 

Vakıf, bireysel finansal tablolarıyla aynı dönemi kapsayan tarihler için konsolide finansal tablolarını 
da yayınlamaktadır. 

Bireysel finansal tablolar, Vakıf yönetimi tarafından 28 Kasım 2015 tarihinde onaylanmıştır. 

(b) Ölçüm esasları 
Bireysel finansal tablolar, tarihi maliyetler üzerinden hazırlanmıştır. 

(c) İşlevsel ve raporlama para birimi 
Bu bireysel finansal tablolar, Vakıf’ın fonksyionel para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden 
sunulmuştur. Bütün finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe TL ve tam olarak sunulmuştur. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
(d) Muhasebe tahminleri ve varsayımları 

Bireysel finansal tabloların UFRS’ye uygun olarak hazırlanması, raporlanan varlık ve yükümlülük 
tutarları, gelir ve giderleri ve muhasebe ilkelerinin uygulanmasını etkileyecek bazı tahmin ve 
yorumların yapılmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. 

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. 
Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemlerde ve bu 

güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. 

Gelecek dönem finansal tablolarında önemli bir düzeltme yapılması riskini içeren tahminler ve 
varsayımlarla ilgili belirsizliklere ait bilgiler aşağıdaki dipnotlarda açıklanmıştır: 

Not 8 ve 9  – maddi duran varlıkların ve maddi olmayan varlıkların faydalı ömürleri 

Not 15   – çalışanlara sağlanan faydalar 

(e) Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 
dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.  

3. Önemli muhasebe politikaları 
Aşağıda belirtilen muhasebe politikaları ilişikteki bireysel finansal tablolarda sunulan tüm dönemlerde 
Vakıf tarafından tutarlı bir şekilde uygulanmıştır. 

(a) Yabancı para işlemler 

Yabancı para işlemler TL’ye işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan çevrilmişlerdir. 

Yabancı para parasal varlıklar ve borçlar, raporlama dönemi sonunda geçerli kur üzerinden dönem 
sonunda TL’ye çevrilmektedir. Parasal kalemlere ilişkin yabancı para çevrim farkı kazancı veya zararı, 
dönem başındaki geçerli para birimi cinsinden itfa edilmiş tutarın etkin faiz oranı ve ödemelerin 
etkisinin düzeltilmesiyle dönem sonundaki yabancı para birimi cinsinden itfa edilmiş tutarın dönem 
sonu kurundan çevrilmiş tutarı ile arasındaki farkı ifade eder. 

Yabancı para cinsinden olan ve tarihsel değerleriyle ölçülen parasal olmayan varlıklar ve 
yükümlülükler, işlemin gerçekleştiği kurdan çevrilmişlerdir. 

(b) Finansal araçlar 

Türev olmayan finansal araçlar 

Türev olmayan finansal araçlar, ilk olarak, gerçeğe uygun değerleri ile doğrudan ilişkilendirilebilen 
işlem maliyetleri düşülerek muhasebeleştirilir. İlk kayıtlara alınmalarını takiben finansal araçlar, 
gelecekteki anapara ve faiz nakit akışları etkin faiz oranları kullanılarak itfa edilmiş maliyetleri 
üzerinden gösterilmektedir. 
Türev olmayan finansal araçlar, kredi ve alacakları içeren ticari alacaklar, ilişkili taraflardan alacakları, 
nakit ve nakit benzerlerini ve diğer finansal yükümlülükleri içeren ticari ve diğer borçları içermektedir. 
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3. Önemli muhasebe politikaları (devamı) 
(b) Finansal araçlar (devamı) 

Vakıf, finansal varlık ve yükümlülüklerini, sadece ve sadece, netleştirme için yasal bir hakkı 
olduğunda ve işlemi net bazda gerçekleştirmek ya da varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün yerine 
getirilmesini eş zamanlı yapmak konusunda niyetinin bulunması durumunda netleştirmekte ve net 
tutarı bireysel finansal durum tablosunda göstermektedir. 

Nakit ve nakit benzerleri, kasa, bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduat ve satın alındığı tarihte vadesi 
üç aydan kısa vadeli ve gerçeğe uygun değerinin değişme riski düşük olan diğer nakit benzeri 
varlıklardır. 

Ticari alacaklar vadesi 60-90 günden oluşan ilk defa kayda alındıktan sonra etkin faiz yöntemi 
kullanılarak itfa edilmiş maliyetlerden değer düşüklüğü karşılıklarının düşülmesiyle değerlenir.  

Ticari borçlar vadesi 0-30 günden oluşan itfa edilmiş maliyetle değerlenir. 

Vakıf’ın bağlı ortaklığı iktisap bedeli ile kayıtlara alınmakta ve aktif bir piyasada oluşmuş piyasa fiyatı 
olmaması ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir biçimde ölçülememesi sebebiyle maliyet değerinden 

varsa değer düşüklüğü düşülerek ölçülmektedir. 

(c) Maddi duran varlıklar 

 (i) Kayıtlara alma ve değerleme 

Maddi duran varlıklar maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman ve varsa, değer düşüklüğü 
düşüldükten sonraki değerleri ile muhasebeleştirilmektedir. Maliyet, ilgili varlığın iktisabıyla 
doğrudan ilişkili harcamaları ifade etmektedir. 

Maddi duran varlıkları oluşturan kalemler farklı faydalı ömürlere sahipler ise maddi duran varlıkların 
ayrı kalemleri (temel bileşenler) olarak muhasebeleştirilir. 

Bir maddi duran varlık kalemi satış yolu ile veya satışından veya kullanımından ileride bir ekonomik 
fayda yaratması beklenmediği durumlarda kayıtlardan çıkarılır. İlgili varlığın kayıtlardan çıkarılması 
neticesinde oluşan kar veya zarar, kar veya da zarar kayıtlardan çıkarıldığı yıla ait “diğer gelirler” veya 
“diğer giderler”in altında gösterilir. 

 (ii) Sonradan oluşan maliyetler 

Sonradan yapılan harcamalar sadece bu harcamalar sonucunda ileride oluşacak ekonomik faydaların 
Vakıf’a aktarılacağının mümkün olduğu durumlarda aktifleştirilebilirler. Devam eden bakım ve 
onarım maliyetleri yapıldıkça gider olarak muhasebeleştirilir. 

 (iii) Amortismanlar 

Amortisman, maddi duran varlık kalemlerinin maliyetlerinden, bu kalemlerin tahmini faydalı ömürleri 
boyunca doğrusal yöntem ile hesaplanmaktadır 

Maddi duran varlık kalemleri, hali hazırda kullanılabilir oldukları veya Vakıf tarafından inşa edilen 

varlıklar için bu varlıkların tamamlandığı ve kullanıma hazır hale geldikleri gün itibarıyla 
amortismana tabi tutulurlar. 

Cari ve karşılaştırmalı yıllarda, maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıdaki 
gibidir: 

Özel maliyetler  5 yıl 
Mobilya ve demirbaşlar  5-15 yıl 

Özel maliyetler doğrusal amortisman yöntemi ile ilgili kiralama süreleri veya faydalı ömürlerinden 
kısa olanı üzerinden amortismana tabi tutulur. Amortisman yöntemleri ve faydalı ömürler her 
raporlama döneminde yeniden gözden geçirilir ve gerektiğinde düzeltilir. 
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3. Önemli muhasebe politikaları (devamı) 
(d)      Maddi olmayan duran varlıklar 

(i)  Muhasebeleştirme ve ölçme   

Vakıf’ın diğer maddi olmayan duran varlıkları belirli bir faydalı ömre sahip olan ve maliyetlerinden 
birikmiş itfa payları ve varsa birikmiş değer düşüklükleri çıkarılarak ölçülen bağış yoluyla elde edilen 
bina intifa hakkı ve bilgisayar yazılımlarından oluşmaktadır. 

(ii)  Sonradan oluşan maliyetler 

Sonradan oluşan maliyetler söz konusu maddi olmayan duran varlığın gelecekteki ekonomik faydasını 
arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri kar veya zararda kayıtlara alınır. 

(iii) İtfa payları 

Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları, kullanıma hazır hale geldikleri günden itibaren faydalı 
ömrü boyunca doğrusal itfa yöntemiyle kayıtlara alınır. 

Cari ve karşılaştırmalı yıllarda, maddi olmayan duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri 
aşağıdaki gibidir: 
Haklar  15 yıl 
Bilgisayar programları  3 yıl 

 İtfa yöntemleri ve faydalı ömürler her raporlama döneminde yeniden gözden geçirilir ve gerektiğinde 
düzeltilir. 
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3. Önemli muhasebe politikaları (devamı) 
(e)       Değer düşüklüğü  

 (i) Türev olmayan finansal varlıklar  

Finansal varlıklarda her raporlama döneminde değer düşüklüğüne dair nesnel bir kanıt olup olmadığı 
değerlendirilir. Bir finansal varlık için, yalnızca ilk kayda alınmasının ardından gerçekleşen bir olay ile 
nesnel olarak değer düşüklüğü kanıtı oluşmuş ve bu değer düşüklüğü beklenen nakit akımları üzerinde 
kesin ve tahmin edilebilir şekilde etkili olmuş ise değer düşüklüğü oluştuğu varsayılır.  

Finansal varlıkların değer düşüklüğüne neden olan nesnel kanıt borçlunun temerrüdünü, Vakıf’ın 
aksini dikkate alamayacağı koşullara bağlı olarak bir tutarın yeniden yapılandırılmasını, borçlunun 
iflas etme ihtimalinin oluşmasını ve menkul bir kıymetin aktif pazarının ortadan kalkması durumlarını 
kapsayabilir.  

Finansal varlık değer düşüklüğü giderleri etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetlerden 
değer düşüklüğü karşılıklarının düşülmesiyle değerlenir. Zararlar kar veya zararda kayıtlara alınır ve 

bir karşılık hesabı kullanılmak suretiyle gösterilir. Vakıf, varlığın geri kazanılmasına dair gerçekçi 
beklentileri hiç olmadığı zaman ilgili miktarlar düşülür. Değer düşüklüğü muhasebeleştirildikten sonra 
meydana gelen bir olay değer düşüklüğünde azalmaya neden olursa, bu azalış kar veya zararda 
muhasebeleştirilerek daha önce muhasebeleştirilmiş bulunan değer düşüklüğü zararından iptal edilir. 

(ii) Finansal olmayan varlıklar 

Vakıf’ın finansal olmayan varlıkları için her raporlama tarihinde, söz konusu varlıkların kayıtlı 
değerine ilişkin değer düşüklüğü olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığı incelenmektedir. 
Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Bir varlığın ya da 
onunla ilgili nakit yaratan biriminin (“NYB”) kayıtlı değeri geri kazanılabilir tutarını aşıyorsa değer 
düşüklüğü gideri kayıtlara alınır. 

Bir varlığın veya NYB’nin geri kazanılabilir tutarı kullanımdaki değeri veya gerçeğe uygun değerden 
satış masraflarının düşüldükten sonraki değerinden yüksek olanı ifade eder. Kullanım değeri, söz 
konusu varlığın veya NYB’nin gelecekteki beklenen nakit akışlarının cari piyasa koşullarında paranın 
zaman değeriyle söz konusu varlığın veya NYB’nin risklerini yansıtabilecek olan vergi öncesi iç 
verim oranı ile iskonto edilmesi suretiyle hesaplanır. Bir varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir 
tutarını aşıyorsa değer düşüklüğü gideri kayıtlara alınır. Bir varlığın değer düşüklüğü geri kazanılabilir 
tutarın belirlenmesinde kullanılan tahminlerde değişiklik olması durumunda ters çevrilir. Değer 
düşüklüğü, eğer ki değer düşüklüğü kayıtlara alınmamış olsaydı, varlığın amortisman ve itfa payı 
düşüldükten sonraki net kayıtlı değerini aşmayacak bir seviyeye kadar ters çevrilir. 
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3. Önemli muhasebe politikaları (devamı) 
(f) Çalışanlara sağlanan faydalar  

Kıdem tazminatı karşılığı 
Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, Vakıf, çalışanların emeklilik nedeniyle işten ayrılan 
çalışanlarına belirli miktarlarda ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanlarının 
emekli olması durumunda gelecekte tahmini muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değerini ifade 
etmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı tüm çalışanlar bu tür bir ödemeye tabi tutulacakmış gibi 
hesaplanmış olup bireysel finansal tablolarda tahakkuk esası ile yansıtılmıştır.  
 

Kıdem tazminatı karşılığı, Hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminatı tavanına göre 
hesaplanmıştır. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı 3,438.22 TL tutarındadır. (31 Aralık 
2013: TL 3,254.44) 

UFRS’ye göre, şirketlerin belirli fayda planlarını aktüeryal değerleme yöntemlerine göre 
hesaplamaları gerekmektedir. Buna göre, kıdem tazminatı karşılığı bağımsız bir aktüer tarafından 
geçmiş hizmet maliyeti yöntemine göre ölüm oranı, enflasyon ve faiz oranları veya ilgili dönemlere ait 
kıdem tavan tutarı gibi gözlemlenebilir istatistiksel piyasa verileri ve Vakıf’ın maaş artış oranı, çalışan 
sadakat ve devir oranları gibi tarihi bilgilerden türetilen varsayımları kullanarak hesaplanmıştır. 

31 Aralık itibarıyla kıdem tazminatı hesaplamasında kullanılan temel varsayımlar aşağıdaki gibidir: 
  

 
31 Aralık 

2014 

31 Aralık 
2013 

31 Aralık  
2012 

Tahmini faiz oranı riski 9.00 8.60 8.15 

Tahmini maaş artış oranı 5.50 5.00 5.10 

 

Aktüeryal varsayımlar ile gerçekleşen arasındaki fark düzeltmeleri ve aktüeryal varsayımlardaki 
değişikliklerin etkileri, aktüeryal kazanç / kayıpları oluşturmaktadır. UMS 19 (2011) “Çalışanlara 
Sağlanan Faydalar” standardına göre aktüeryal kazanç / kayıpları diğer kapsamlı gelir altında 
muhasebeleştirilmelidir. Ancak tutarın önemsiz olması sebebiyle Şirket ilgili aktüeryal farkları 
finansal tablolarında giderleştirerek kar veya zararda kayıtlara almaya devam etmektedir. 

İzin karşılıkları 

Kısa vadeli çalışanlara sağlanan fayda yükümlülükleri Vakıf’ın çalışanlarının geçmiş hizmetleri 
sonucunda hakettikleri izin ücretleri için ödemekle yükümlü oldukları izin karşılıklarından 
oluşmaktadır. İzin karşılığı, iskonto edilmeksizin ölçülür ve ilgili hizmet yerine getirildikçe kar veya 
zararda giderleştirilir.  
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3. Önemli muhasebe politikaları (devamı) 
(g) Bağışlar ve program giderleri 

Bağışlar 

Vakıf, yapılan bağışları yılına göre harcanmış olmasını dikkate almaksızın “Hasılat” olarak 
değerlendilir. Eğer yapılan bağışlar şartsız bir bağış ise bağışın yapıldığı dönemde gelir olarak 
kayıtlara alınmaktadır. Şartlı bağışlar şartın yerine getirilmesi ile birlikte yapılan bağışlar şartsız 
duruma gelinceye kadar “kullanılmamış şartlı bağışlar” olarak kayıtlara alınmaktadır.  
Program giderleri personel giderleri, danışmanlık ücretleri, eğitim ve program yönetim giderleri, 

eğitim materyalleri, denetleme giderleri ve Vakıf’a ait programların dizaynı ve uygulanması ile ilgili 
diğer giderlerden oluşmaktadır. 

 (h) Karşılıklar 

Vakıf geçmiş olaylardan kaynaklanan hukuki veya zımni bir yükümlülüğün bulunduğu, bu 

yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların Vakıf’ın çıkmasının 
muhtemel olduğu ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebildiği 
durumlarda, ilgili yükümlülük için karşılık ayırmaktadır. Karşılıklar, ilerideki tahmini nakit akışlarının 
paranın zaman değeri ve yükümlülüğe özel riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak 
bugünkü değerine indirgenmesiyle belirlenir. 

İvazlı sözleşmeler 

İvazlı sözleşmeler için ayrılan karşılıklar, sözleşme gereği Vakıf tarafından yerine getirilmesi beklenen 
faydaların sözleşmeye bağlı olan yükümlülüklerin doğurduğu kaçınılmaz maliyetlerden daha düşük bir 
tutar olarak kayıt altına alınmaktadır. Karşılık tutarı, sözleşmenin feshedilmesi durumunda 

katlanılacak olan maliyetler ile sözleşmenin devamı sonucu katlanılacak olan maliyetlerden düşük 
olanının bugünkü değerinin hesaplanması yoluyla ölçülmektedir. Karşılık miktarının saptanmasından 
önce, Vakıf tarafından, sözleşmeye bağlı olan varlıklarda oluşabilecek değer düşüklüğü gideri 

kayıtlara alınmaktadır. 

(i) Finansman gelirleri ve giderleri 

Finansman gelirleri, nakit ve nakit benzerleri ve ticari alacaklar üzerinden hesaplanan kur farkı ve 

vadeli mevduat faiz gelirlerden oluşmaktadır. Faiz gelirleri tahakkuk ettiği zaman etkin faiz yöntemi 
kullanılarak muhasebeleştirilir. 
Finansman giderleri kur farkı giderlerinden oluşmaktadır.  
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3. Önemli muhasebe politikaları (devamı) 
(j) Gelir Vergisi 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1 No’lu tebliğine göre vakıflar, kurumlar vergisi mükellefi 
olarak sınıflanmamakta ve kurumlar vergisinde 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. 

 (k) Nakit akış tablosu 

Nakit akış tablosu, bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçası olarak bireysel finansal tablo 

kullanıcılarını Vakıf’ın net varlıklarında, finansal yapısında ve farklı durumlarda nakit akışını doğru 
zamanlama ve doğru tutarlarda yönetebilme yeteneğinde olabilecek değişiklikler hakkında 
bilgilendirmek amacıyla Vakıf tarafından sunulmaktadır.  

Nakit akışları faaliyet, yatırım ve finansal olarak sınıflandırılmaktadır. İşletme faaliyetlerinden 
sağlanan nakit akışları, Vakıf’ın ana faaliyet konusuna istinaden yapılan işlemlerden kaynaklanan 
nakit akışlarını içermektedir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları yatırım 
faaliyetlerinde kullanılan (direkt yatırım, finansal yatırım) nakit giriş-çıkışlarını içerir. Finansman 

faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Vakıf’ın finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu 

kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, kasa ve bankalardaki üç aydan 
kısa vadeli mevduat, oluştuğu tarihte vadesi üç ayı geçmeyen ve değer kaybetme riski bulunmayan 
kısa vadeli yüksek likiditeye sahip yatırımları ifade etmektedir. Raporlama tarihi itibarıyla kullanımı 
kısıtlı nakit ve nakit benzerleri bireysel nakit akış tablosunda sunulan nakit ve nakit benzerlerine dahil 
edilmemektedir. 

 (l) İlişkili taraflar 

Tarafların ilişkili olarak adlandırılması, aşağıdaki maddelerin geçerliliğine bağlıdır; 

 (a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla: 

(i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol 
altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar 
dahil olmak üzere); 

(ii) Vakıf üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya 

(iii) Vakıf üzerinde ortak kontrole sahip olması; 
 

(b) Tarafın, Vakıf’ın bir iştiraki olması; 

(c) Tarafın, Vakıf’ın ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması; 

(d) Tarafın, Vakıf’ın veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması; 

(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması; 

(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de 
bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir 
işletme olması; 

(g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma 
sonrasında sağlanan fayda planları olması gerekir. 

İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin 
bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
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3. Önemli muhasebe politikaları (devamı) 
(m) Kiralama işlemleri 

Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarara 

kaydedilir. Alınan kira teşvikleri kira dönemi boyunca toplam kira giderinin ayrılmaz bir parçası 
olarak kabul edilmektedir.  

(n)       Raporlama döneminden sonraki olaylar 

Raporlama döneminden sonraki olaylar, raporlama dönemi sonu ile bireysel finansal durum 

tablosunun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları 
ifade etmektedir. Raporlama döneminden sonraki olaylar ikiye ayrılmaktadır: 

- raporlama dönemi sonu itibarıyla ilgili olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması 
(raporlama döneminden sonra düzeltme gerektiren olaylar) ve 

- ilgili olayların raporlama döneminden sonra ortaya çıktığını gösteren deliller olması (raporlama 
döneminden sonra düzeltme gerektirmeyen olaylar). 

Raporlama dönemi sonu itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya 
ilgili olayların raporlama döneminden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olayların finansal 
tabloların düzeltilmesini gerektirmesi durumunda, Vakıf bireysel finansal tablolarını yeni duruma 
uygun şekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar bireysel finansal tabloların düzeltilmesini 
gerektirmiyor ise Vakıf söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. 

(o) Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar  

Yeni standartlar, standartlardaki değişiklikler ve açıklamalar 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yılda 
geçerli olmayıp, bu yıla ait bireysel finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıştır. Bu 
standartlar aşağıdaki gibidir: 

UFRS 9 Finansal araçlar– Sınıflandırma ve ölçüm 

Aralık 2012’de yayınlanan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık 
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal 
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. 
UFRS 9’da yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe 
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin 
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin 
kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. 
Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. (Değişikliğin, Vakıf’ın bireysel finansal durumu 
veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.) 

UMS 16 ve UMS 38, “Uygulanılabilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerine Açıklık Getirilmesi” 

UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik gelir bazlı amortisman hesaplaması 
yöntemlerinin maddi duran varlıkların amortisman hesaplamalarında kullanılamayacağını açıkça ifade 
etmektedir. UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik, maddi olmayan 

duran varlıkların amortismanında gelir bazlı amortisman yöntemlerinin kullanılmasının uygun 
olmayacağı yönünde aksi kanıtlanılabilir bir varsayım uygulamaya koymaktadır. Bu değişiklikler 1 
Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak 
uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. (Değişikliğin, Vakıf’ın bireysel 

finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.) 
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3. Önemli muhasebe politikaları (devamı) 
(o) Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı) 

UFRS 11 – Müşterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleştirilmesi 
Değişiklikler bir işletme standardın işletme tanımına uygun olan müşterek faaliyetlerde edinilen paylar 
için UFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardının uygulanıp uygulanamayacağına açıklık getirmektedir. 
Değişiklikler işletme birleşmesi muhasebeleştirmesinin bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde 
edinilen paylar için uygulanmasını gerektirmektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Standardın 
erken uygulamasına izin verilmektedir. (Değişikliğin, Vakıf’ın bireysel finansal durumu veya 
performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.) 

UFRS 14, “Düzenleyici Erteleme Hesapları” 

UMSK 2012 yılında Oranı Düzenlenmiş Faaliyetler üzerine kapsamlı bir proje başlatmıştır. UMSK 
projenin bir parçası olarak oranı düzenlenen işletmelerden ilk defa UFRS uygulayacak olanlar için 
geçici bir çözüm olması açısından kısıtlı kapsamda bir Standart yayımlamıştır. Bu Standart ilk kez 
UFRS uygulayacak işletmeler için hali hazırda genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre 
muhasebeleştirdikleri düzenleyici erteleme hesaplarını UFRS’ye geçişlerinde aynı şekilde 
muhasebeleştirmelerine izin vermektedir. Bu Standart 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık 
hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. (Değişikliğin, Vakıf’ın 
bireysel finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.) 

Açıklama inisiyatifi (UMS 1’de değişiklik) 

Bu dar kapsamlı değişiklik, UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardını önemli ölçüde 
değiştirmek yerine, UMS 1’de sunulan gereklilikleri açıklığa kavuşturmaktadır. Değişiklikler çoğu 
durumda UMS 1’deki ifadelerin aşırı kuralcı yorumlamalarına yanıt vermektedir. Değişiklikler şu 
konulara açıklık getirmektedir: önemlilik seviyesi, dipnotların sıralaması, alt toplamlar, muhasebe 

standartları ve açılımlar. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri 
için geçerlidir. Değişikliğin erken uygulamasına izin verilmektedir. (Değişikliğin, Vakıf’ın bireysel 
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.) 

UFRS 9, “Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi” ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 

39’daki değişiklikler – UFRS 9 (2013) 

UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki 
ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Bu versiyona bağlı olarak 
işletmeler tüm riskten korunma işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini 
uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Buna ek olarak Standart 

UFRS 9’un eski versiyonlarında yer alan 1 Ocak 2015 zorunlu yürürlülük tarihini ertelemektedir. 
UFRS 9 (2013)’den sonra yayımlanan UFRS 9 (2014) ile zorunlu yürürlülük tarihi 1 Ocak 2018 olarak 

belirlenmiştir. (Vakıf, standardın bireysel finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 
değerlendirmektedir.) 
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3. Önemli muhasebe politikaları (devamı) 
(o)      Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı) 

UFRS 9 Finansal Araçlar (2014) 
Temmuz 2014’de yayımlanan UFRS 9 standardı UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve 
Ölçme standardındaki mevcut yönlendirmeyi değiştirmektedir. Bu versiyon daha önceki versiyonlarda 
yayımlanan yönlendirmeleri de içerecek şekilde finansal varlıklardaki değer kaybının hesaplanması 
için yeni bir beklenen kredi kayıp modeli de dahil olmak üzere finansal araçların sınıflandırılması ve 
ölçülmesi ve yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile ilgili güncellenmiş uygulamaları 
içermektedir. UFRS 9 aynı zamanda UMS 39’da yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve 
bilanço dışında bırakılması ile ilgili uygulamaları yeni UFRS 9 standardına taşımaktadır. UFRS 9 
standardı 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. (Vakıf, 
standardın bireysel finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.) 

UFRS 15, “Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler” 

Yeni standart, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Amerika Birleşik Devletleri 
Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri‟nde yer alan rehberlikleri değiştirip; müşterilerle yapılan 
sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model getiriyor. Bu yeni standart, hasılatın 
muhasebeleştirilmesinde, sözleşmede yer alan mal ve hizmetleri ayrıştırma ve zaman boyunca 
muhasebeleştirme konularında yeni yönlendirmeler getirmekte ve hasılat bedelinin, gerçeğe uygun 
değerden ziyade, şirketin hak etmeyi beklediği bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir. Bu değişiklik 
1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin 

verilmektedir. (Vakıf, standardın bireysel finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 
değerlendirmektedir.) 

Yatırımcı işletmenin iştirakine veya iş ortaklığına yaptığı varlık satışı veya katkısı (UFRS 10 ve 

UMS 28’de değişiklikler) 

Bu değişiklikler yürürlükteki konsolidasyon ve özkaynak muhasebesi uygulamalarının arasındaki 
çelişkiyi ele almaktadır. Değişiklikler transfer edilen varlıkların UFRS 3 İşletme Birleşmeleri 
standardındaki “iş” tanımına uyması haline bütün kazancın muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. 
Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye 
dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. (Değişikliğin, 
Vakıf’ın bireysel finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması 
beklenmemektedir.) 

Bireysel finansal tablolarda özkaynak yöntemi (UMS 27’de değişiklikler) 

Değişiklikler özkaynak yönteminin bireysel finansal tablolarda kullanılmasına izin vermektedir ve bu 

uygulama sadece iştirak ve iş ortaklıkları için değil bağlı ortaklıklar için de geçerlidir. Bu değişiklikler 
1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve geriye dönük olarak 
uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. (Değişikliğin, Vakıf’ın bireysel 
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.) 
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3. Önemli muhasebe politikaları (devamı) 
(o) Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı) 

UFRS’deki iyileştirmeler  
Uygulamadaki standartlar için yayınlanan ‘UFRS’de Yıllık İyileştirmeler – 2012-2014 Dönemi’ 
aşağıda sunulmuştur. Değişiklikler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. Erken uygulamaya izin 

verilmektedir. Değişikliğin Vakıf’ın bireysel finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir 
etkisi olması beklenmemektedir. 

Yıllık iyileştirmeler - 2012–2014 Dönemi  
UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler  

Değişiklik, işletmelerin varlıkların (veya varlık vakıflarının) elden çıkarılması yöntemini 
değiştirdikleri ve bu varlıkların dağıtım amaçlı elde tutulan varlık kriterine artık uymadığı durumlarda 

UFRS 5 gerekliliklerini açıklığa kavuşturmaktadır. 

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar  

UFRS 7, işletmenin devredilen finansal varlıklarla ilgisinin devam ettiği ve bu varlıkların finansal 
durum tablosu dışı bırakıldığı durumlardaki hizmet anlaşmalarının bu standardın gerekli kıldığı 
açıklamaların kapsamına girdiği durumları açıklığa kavuşturmak amacıyla değiştirilmiştir. UFRS 7 

aynı zamanda Açıklamalar: Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (UFRS 7’de değişiklikler) 
tarafından getirilen ek açıklama gerekliliklerini açıklığa kavuşturmak üzere değiştirilmiştir. 

UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

UMS 19 iskonto oranının belirlenmesinde kullanılan yüksek kaliteli özel sektör tahvillerinin veya 
devlet tahvillerinin, faydaların ödeneceği para birimi ile aynı olması konusuna açıklık getirecek 
şekilde değiştirilmiştir.  

UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama  

UMS 34 bazı açıklamaların ara dönem finansal tablolara ait dipnotlara dahil edilmemesi durumunda, 

bu açıklamaların “ara dönem raporlamanın başka bölümlerinde” sunulabileceği konusuna açıklık 
getirmek üzere değiştirilmiştir. Örneğin, ara dönem finansal raporlara gönderme yaparak finansal 
raporlamanın başka bölümlerinde (yönetim yorumları veya risk raporları) bu bilgiler açıklanabilir. 
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4. Bağışlar ve program giderleri 

Bağışlar  

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllarda bağış ve program giderleri aşağıdaki gibidir: 

 2014  2013 

Şartlı bağışlar 6.722.282  7.191.860 

Şartsız bağışlar 1.668.000  1.713.646 

Toplam bağışlar 8.390.282  8.905.506 

Program giderleri 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllarda program giderleri aşağıdaki gibidir: 

                      2014  2013 

Erken çocuk eğitim programı giderleri 5.395.049  5.912.787 

Yetişkin okuryazarlığı ve kadını güçlendirme program giderleri 1.516.039  1.727.046 

Amortisman ve itfa giderleri 15.982  28.956 

Toplam program giderleri 6.927.070  7.668.789 

5. Personel giderleri 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllarda personel giderleri aşağıdaki gibidir: 

 2014  2013 

Program giderleri  4.075.600  3.960.134 

Genel yönetim giderleri (Dipnot 6) 831.550  706.497 

Toplam personel giderleri 4.907.150  4.666.631 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllarda program giderleri ve genel yönetim giderleri bünyesinde 
bulunan personel giderleri detayı aşağıdaki gibidir: 

2014  2013 

Maaş ve ücretler 3.950.158  3.955.243 

Zorunlu sosyal güvenlik pirimleri 591.107  479.281 

Diğer 365.885  232.107 

Toplam personel gideri 4.907.150  4.666.631 
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6. Genel yönetim giderleri 
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllarda genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir: 

 2014  2013 

Personel giderleri (Dipnot 5) 831.550  589.397 

Kira giderleri 356.096  312.136 

Ofis giderleri 91.190  91.435 

Ulaşım giderleri 44.385  36.911 

Amortisman ve itfa giderleri 51.066  39.825 

İletişim giderleri 21.681  21.991 

Temizlik giderleri 21.314  15.086 

Danışmanlık giderleri 5.499  5.266 

Sigorta giderleri 1.545  1.569 

Kurumlar vergisi dışında kalan vergi giderleri 13  16.664 

Diğer 30.266  44.276 

Toplam genel yönetim gideri 1.454.605  1.174.556 

7. Finansman gelirleri ve giderleri 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllarda finansman gelirleri ve giderleri aşağıdaki gibidir:  

 2014  2013 

Vadeli mevduat faiz gelirleri  78.245  92.050 

Kur farkı gelirleri 35.072  60.560 

Diğer 5.365  1.903 

Toplam finansman gelirleri 118.682  154.513 

    

Kur farkı giderleri (58.065)  (15.259) 

Toplam finansman giderleri (58.065)  (15.259) 

Net finansman gelirleri 60.617  139.254 
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8. Maddi duran varlıklar 

31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait Vakıf’ın maddi duran varlık hareket tabloları aşağıdaki 
gibidir: 

Maliyet 1 Ocak 2014 
 

İlaveler 
 

Çıkışlar  

 
31 Aralık 2014 

Mobilya ve demirbaşlar 367.666  66.350  --  434.016 

Özel maliyetler 243.537  130.421  --  373.958 

Toplam 611.203  196.771  --  807.974 

      

  

Birikmiş Amortisman 1 Ocak 2014 

 

Amortisman 

gideri 

 
Çıkışlar 

 

31 Aralık 2014  

Mobilya ve demirbaşlar (281.108)  (38.878)  --  (319.986) 

Özel maliyetler (183.306)  (23.226)  --  (206.532) 

Toplam (464.414)  (62.104)  --  (526.518) 

Net kayıtlı değerleri 146.789      281.456 

31 Aralık 2014 itibarıyla toplam amortisman giderinin 15.982 TL’lik kısmı program giderlerinde, 

46.122 TL’lik kısmı genel yönetim giderlerinde muhasebeleştirilmiştir.  

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait Vakıf’ın maddi duran varlık hareket tabloları aşağıdaki 
gibidir: 

Maliyet 1 Ocak 2013 
 

İlaveler 
 

Çıkışlar  

 
31 Aralık 2013 

Mobilya ve demirbaşlar 407.423  19.779  (59.536)  367.666 

Özel maliyetler 243.537  --  --  243.537 

Toplam 650.960  19.779  (59.536)  611.203 

      

  

Birikmiş Amortisman 1 Ocak 2013 

 

Amortisman 

gideri 

 
Çıkışlar 

 

31 Aralık 2013  

Mobilya ve demirbaşlar (260.741)  (46.590)  26.223  (281.108) 

Özel maliyetler (165.876)  (17.430)  --  (183.306) 

Toplam (426.617)  (64.020)  26.223  (464.414) 

Net kayıtlı değerleri 224.343      146.789 

31 Aralık 2013 itibarıyla toplam amortisman giderinin 28.956 TL’lik kısmı program giderlerinde, 
35.064 TL’lik kısmı genel yönetim giderlerinde muhasebeleştirilmiştir.  
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9. Maddi olmayan duran varlıklar 

31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıllara ait Vakıf’ın maddi olmayan duran varlık hareket tabloları 
aşağıdaki gibidir: 

Maliyet  1 Ocak 2014 
 

İlaveler 
 

31 Aralık 2014 

Diğer maddi olmayan 
varlıklar (**) 

 

84.062  8.343  92.405 

Haklar (*)  31.307  --  31.307 

Toplam  115.369  8.343  123.712 

Birikmiş itfa payları 

 

1 Ocak 2014 
 

 

 

 

 Cari dönem itfa 
payları 31 Aralık 2014 

Haklar  (3.143)  (1.252)  (4.395) 

Diğer maddi olmayan 
varlıklar 

 

(72.137)  (3.552)  (75.689) 

Toplam  (75.280)  (4.804)  (80.084) 

Net kayıtlı değerleri  40.089  3.539  43.628 

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait Vakıf’ın maddi olmayan duran varlık hareket tabloları 
aşağıdaki gibidir: 

Maliyet  1 Ocak 2013 
 

İlaveler 
 

31 Aralık 2013 

Diğer maddi olmayan 
varlıklar (**) 

 

79.815  4.247  84.062 

Haklar (*)  31.307  --  31.307 

Toplam  111.122  4.247  115.369 

Birikmiş itfa payları 

 

1 Ocak 2013 
 

 

 

 

 Cari dönem itfa 
payları 31 Aralık 2013 

Haklar  (1.890)  (1.253)  (3.143) 

Diğer maddi olmayan 
varlıklar 

 

(68.629)  (3.508)  (72.137) 

Toplam  (70.519)  (4.761)  (75.280) 

Net kayıtlı değerleri  40.603    40.089 

(*) Haklar, 31.307 TL tutarında Vakıf’a bağışlanmış ve önceden belirlenmiş 15 yıllık intifa hakkından 
oluşmaktadır.  

(**) Diğer maddi olmayan varlıklar yazılım ve bilgisayar lisanslarından meydana gelmektedir.  

31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıllara ait 4.804 TL (2013: 4.761 TL) tutarındaki itfa payları genel 

yönetim giderlerinde kayıtlara alınmıştır.   
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10. Ticari alacaklar 

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihinde sona eren yıllara ait ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 

Trade receivables  31 Aralık 2014  31 Aralık 2013 

     

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (*)  214.948  221.492 

Toplam  214.948  221.492 

(*) 1999 Kocaeli depremi sonrasında İzmit Rehabilitasyon Merkezi (İREM) bünyesinde “Pediatrik 

Rehabilitasyon Ünitesi” kuruldu. Bu ünite AÇEV’in bağlı ortaklığı tarafından Kocaeli Üniversitesi'ne 
devredildi. 

Vakıf’ın ticari alacakları için kredi riski Dipnot 16’da belirtilmiştir. 

11. Nakit ve nakit benzerleri  

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 

  

31 Aralık 2014 

 

31 Aralık 2013 

Bankalar 

 

1.168.182 

 

1.208.693 

Alınan çekler 

 

312.402 

 

-- 

Diğer hazır değerler 
 

17.250 

 

390 

Nakit ve nakit benzerleri 

 

1.497.834 

 

1.209.083 

Vadeli mevduat faiz tahakkukları 
 

(111) 

 

(1.685) 

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 
 

1.497.723 
 

1.207.398 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri üzerinde herhangi bir 
kısıtlama ve blokaj bulunmamaktadır.  

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla vadeli mevduat detayları, vade tarihi ve faiz oranları 
aşağıdaki gibidir: 

 

Vade Faiz oranı 
 

31 Aralık 2014 

TL 2 Ocak 2015 8,5% 538.501 

Toplam   538.612 

 

Vade Faiz oranı 
 

31 Aralık 2013 

TL 
2-21 Ocak 2014 

4,99%- 

6,35% 
862.727 

Toplam   862.727 

Vakıf’ın nakit ve nakit benzerleri için kredi riski ve yabancı para riski Dipnot 16’da belirtilmiştir 

 

 

 

 

 



Anne Çocuk Eğitim Vakfı         
31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 
Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. 

23 

 

12. Ticari borçlar 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 

  31 Aralık 2014  31 Aralık 2013 

     

Ticari borçlar (*)  83.431  146.845 

Toplam  83.431  146.845 

(*) Ticari borçlar ağırlıklı olarak eğitim malzemeleri, kırtasiye ve ofis gereçleri tedarikçilerine olan 
borçlardan oluşmaktadır.  

Vakıf’ın ticari borçlar için likidite riski ve yabancı para riski Dipnot 16’da belirtilmiştir. 

13. Diğer yükümlülükler  

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla diğer yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler  31 Aralık 2014  31 Aralık 2013 

     

Vergi, resim ve harçlar(*)  98.794  77.646 

Sosyal güvenlik prim borçları  79.879  74.016 

Toplam  178.673  151.662 

(*) Ödenecek vergiler, büyük ölçüde personele ödenen maaş ve ücretlerden doğan vergilerden 
oluşmaktadır. 

14. Kullanılmamış şartlı bağışlar 

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, kullanılmamış şartlı bağışlar alınan ancak henüz herhangi bir bağış 
programında kullanılmamış 1.054.020 TL tutarındaki bağışlardan oluşmaktadır (31 Aralık 2013:  
759.837 TL). 

Kullanılmamış şartlı bağışlara ait hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

  

31 Aralık 2014  31 Aralık 2013 

     

1 Ocak bakiyesi 

 

759.837  1.698.051 

Alınan bağışlar  
 

6.677.571  6.040.146 

Yıl içerisinde kullanılan bağışlar 
 

(6.383.388)  (6.978.360) 

31 Ocak bakiyesi   1.054.020  759.837 
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15. Çalışanlara sağlanan faydalar 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir: 

 
 31 Aralık 2014  31 Aralık 2013 

Kısa vadeli     

İzin karşılığı  163.055  110.359 

   163.055  110.359 

Uzun vadeli  

 

 

 Kıdem tazminatı karşılığı  207.735  143.870 

   207.735  143.870 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin hareket tablosu 

aşağıdaki gibidir: 

2013 1 Ocak 

Yıl içinde 
ayrılan 

İptal edilen 

/Ödenen 31 Aralık 

İzin karşılığı 136.917 30.148 (56.706) 110.359 

Kıdem tazminatı karşılığı 130.474 51.172 (37.776) 143.870 

  267.391 81.320 (94.482) 254.229 

2014 

    İzin karşılığı 110.359 77.542 (24.846) 163.055 

Kıdem tazminatı karşılığı 143.870 98.452 (34.587) 207.735 

  254.229 175.994 (59.433) 370.790 

Aktüeryal farklar, faiz oranlarında görülen dalgalanmalardan ve beklenen maaş zam oranlarında 
görülen değişimlerden kaynaklanmaktadır. Ek olarak, emeklilik öncesinde tazminat ödenen çalışan 
sayısı da aktüeryal farklarda değişime sebep olmaktadır. Aktüeryal farklar, kar ya da zarar olarak 

sınıflandırılır. 
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16. Finansal araçlar 

Finansal risk yönetimi 

Vakıf, finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir: 

 kredi riski  

 likidite riski 

 piyasa riski  (yabancı para riski, faiz riski) 

Bu not Vakıf’ın yukarıdaki risklere açık olması, Vakıf’ın hedefleri, riski ölçmek ve yönetmek için olan 
politika ve süreçler ile ilgili bilgi sunmaktadır. Daha detaylı niceliksel açıklamalar bireysel finansal 
tablolarda sunulmuştur. 
Mütevelli heyeti, Vakıf’ın risk yönetim çerçevesinin sağlanmasından ve gözetiminden genel olarak 
sorumludur. 

Risk yönetim çerçevesi 

Vakıf’ın risk yönetim politikaları, karşılaşılacak riskleri saptamak ve analiz etmek, uygun risk 

limitlerini belirlemek ve kontrollerini kurmak ile riskleri ve risklerin limitlere bağlılığını gözlemlemek 
amacıyla belirlenmiştir. Risk yönetimi politikaları ve sistemleri Vakıf’ın faaliyetlerindeki ve piyasa 

şartlarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilir. Vakıf, eğitimler ve 
yönetim standartları ve prosedürleri vasıtasıyla, tüm yönetici ve akademisyenlerin rol ve 

sorumluluklarını anladığı disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı geliştirmeyi hedeflemektedir. 
Kredi riski 

Kredi riski, bir müşterinin ya da karşı tarafın finansal enstrümanlarla ilgili sözleşmenin şartlarını 
yerine getirememesinden kaynaklanmakta olup, Vakıf’ın alacaklarından oluşturmaktadır. 
Kredi riskine maruz kalma 

Finansal varlıkların kayıtlı değerleri, maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama tarihi 
itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 
 

Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

Nakit ve nakit benzerleri (*)
 

13 1.497.834 1.209.083 

Ticari alacaklar 12 214.948 221.492 

Toplam  1.712.782 1.430.575 

(*) Nakit, kredi riskine dahil edilmemiştir. 
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16. Finansal araçlar (devamı) 
Likidite riski  

Likidite riski, Vakıf’ın ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riskidir. Vakıf’ın 

likidite riski politikası, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koşullarda veya 

kriz durumlarında fonlanabilmesi için çeşitli finansal kuruluşlardan Vakıf’ı zarara uğratmayacak veya 

itibarını zedelemeyecek şekilde yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmesini 
amaçlamaktadır. 
Vakıf, nakit akışlarını izlemek ve yatırımların nakit getirisini optimize etmekte yardımcı olması için, 

likidite riskini günlük olarak izlemektedir. Vakıf, ticari ve diğer borçları dolayısıyla beklenen nakit 
çıkışlarının yanı sıra ticari ve diğer alacakları dolayısıyla beklenen nakit girişlerinin de seviyesini 
izlemektedir. Doğal afetler gibi olağanüstü durumların muhtemel etkisi öngörülemeyeceği için dikkate 
alınamamaktadır.  

Likidite riskine maruz kalma 

Vakıf’ın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere finansal 
yükümlülüklerin, sözleşmeye göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2014 

 

 

Kayıtlı 
değeri 

Sözleşme 
uyarınca/ 

beklenen 

nakit çıkışları 

 

 

6 aydan 

kısa 

 

 

6-12 ay 

arası 

 

 

1-2 yıl 
arası 

 

 

2-5 yıl 
arası 

 

 

5 yıldan 
uzun 

Türev olmayan finansal yükümlülükler       

Ticari borçlar 83.431 (83.431) (83.431) -- -- -- -- 

Toplam  83.431 (83.431) (83.431) -- -- -- -- 

 

Vakıf’ın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere finansal 
yükümlülüklerin, sözleşmeye göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2013 

 

 

Kayıtlı 
değeri 

Sözleşme 
uyarınca/ 

beklenen 

nakit çıkışları 

 

 

6 aydan 

kısa 

 

 

6-12 ay 

arası 

 

 

1-2 yıl 
arası 

 

 

2-5 yıl 
arası 

 

 

5 yıldan 
uzun 

Türev olmayan finansal yükümlülükler       

Ticari borçlar 146.845 (146.845) (146.845) -- -- -- -- 

Diğer Borçlar 3.772 (3.772) (3.772) -- -- -- -- 

Toplam 150.617 (150.617) (150.617) -- -- -- -- 

Vade analizinde görülen nakit akışlarının daha erken tarihlerde ve farklı tutarlarda gerçekleşmesi 
beklenmemektedir.
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16. Finansal araçlar (devamı) 
Piyasa riski 

Piyasa riski; döviz kurları, faiz oranları ya da menkul kıymetler piyasalarında işlem gören 
enstrümanların fiyatları gibi para piyasasındaki değişiklikler sonucu Vakıf’ın gelirlerinin ya da sahip 
olduğu finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz 

kalmayı kabul edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken, risk getirisini optimize etmeyi 

amaçlamaktadır. 

Yabancı para riski 

Vakıf, yabancı para cinsinden yaptığı işlemler nedeniyle yabancı para riskine maruz kalmaktadır. Ana 
yabancı para işlemleri Amerikan Doları ve Avro cinsi işlemlerden oluşmaktadır.  

Yabancı para riskine maruz kalma 

Vakıf’ın maruz kaldığı yabancı para riski aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2014 (TL değeri) 

 
Avro 

Amerikan 

Doları Toplam 

Nakit ve nakit benzerleri 106.430 192.191 298.621 

Net yabancı para pozisyonu 106.430 192.191 298.621 

   

  

 

 
31 Aralık 2013 (TL değeri) 

 
EUR USD Toplam 

Nakit ve nakit benzerleri 81.194 63.944 145.138 

Net yabancı para pozisyonu 81.194 63.944 145.138 
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16. Finansal araçlar (devamı) 

Yabancı para riski (devamı) 

Duyarlılık analizi 

Duyarlılık analizinin temeli, grubu etkileyebilecek yabancı para riskinin ölçülmesine dayanmaktadır. 
Toplam döviz kuru riski, döviz cinsi tüm varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanmaktadır. 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde TL’nin aşağıdaki para birimleri karşısında yüzde 10 
değer kazanması/kaybetmesinin, vergi öncesi kar veya zarar aşağıda gösterilen tutarlarda etkisi 

olmaktadır. Bu analizde diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, sabit kaldığı varsayılmıştır. 

  31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

  Kar veya zarar Özkaynak(*) 
 

Kar veya 

zarar 

Özkaynak(*) 
 

Amerikan Doları 19.219 19.219 6.394 6.394 

Avro 10.643 10.643 8.119 8.119 

Toplam 29.862 29.862 14.513 14.513 

(*) Kar-zarardaki değişimler özkaynaklardaki değişimleri içermektedir.   

Diğer tüm değişkenlerin sabit olması durumunda, TL’nin diğer yabancı paralar karşısında %10 değer 
kazanmasının, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde görülen tutarlar yukarıda görüldüğü gibi 
eşit miktarda ancak ters yönde etkisi olmaktadır. 

Faiz riski 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki Vakıf’ın faize duyarlı finansal araçlarına ait faiz oranı 
profili aşağıdaki gibidir: 
 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

Sabit oranlı finansal araçlar   

Finansal varlıklar 588.612 862.727 

 588.612 862.727 

Sabit oranlı finansal araçlar için duyarlılık analizi 

Vakıf’ın kar veya zararda ya da özkaynaklarda gerçeğe uygun değere sahip, sabit oranlı bir varlık ya 
da yükümlülüğü hesaplarında bulundurmamaktadır. Bu nedenle, raporlama süresi içinde faiz 
oranlarında görülebilecek bir değişim, kar ya da zararı etkilemeyecektir. 
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16. Finansal araçlar (devamı) 
Gerçeğe uygun değer bilgisi 

Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında işlem tarihinde Vakıf dahil olduğu varlığa ya da 
borca ilişkin asıl piyasada ya da asıl piyasanın bulunmadığı durumlarda, en avantajlı piyasada 
gerçekleştiği varsayılan olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun 
devrinde ödenecek fiyattır.  
Mevcut olması halinde Vakıf bir finansal aracın gerçeğe uygun değerini aktif bir piyasada işlem gören 
fiyatından belirlemektedir. Bir piyasa, işlem fiyatları hazır ve düzenli olarak var olduğu ve bilgili bir 
alıcı ile satıcı arasında gerçek ve düzenli yapılan işlemleri yansıttığı durumlarda aktif olarak 
değerlendirilir. Eğer bir finansal araca ilişkin piyasa aktif değilse, Vakıf gerçeğe uygun değeri ilgili 
gözlemlenebilir verilerin en fazla kullanılacağı uygun bir değerleme yöntemleri kullanarak ölçer. 
Uygulanabildiği yerde, gerçeğe uygun değer ölçümü için yapılan varsayımlar ile ilgili detaylı bilgi, 
ilgili varlık ya da yükümlülüğün açıklandığı notlarda belirtilmiştir. Gerçeğe uygun değer, ölçüm 
yöntemleri ile belirlenmiş ve aşağıda açıklanan metotlar baz alınarak açıklanmıştır. 

(i) Ticari ve diğer Alacaklar, ticari ve diğer borçlar 

Ticari ve diğer alacaklar ve borçlar gerçeğe uygun değeri, nakit akışlarının bugünkü değerleri ile 
tahmin edilmekte, raporlama tarihinde geçerli olan piyasa faiz oranlarına göre iskonto edilmektedir. 

Ticari ve diğer alacaklar ve borçlar gerçeğe uygun değeri, doğası gereği kısa vadeli olmasına ve ihmal 
edilebilir kredi kayıplarına bağlı olan kayıtlı değerine yaklaşık bir değer olarak varsayılır. 

(ii) Diğer türev olmayan finansal yükümlülükler 

Açıklanma amacıyla belirlenen gerçeğe uygun değer, gelecek ana para ve faiz nakit akışlarının 
bugünkü değerlerini baz alarak hesaplanır, raporlama tarihindeki piyasa faiz oranlarına göre iskonto 
edilir. Ticari borçların gerçeğe uygun değeri, piyasa kurlarının, diğer kısa ve uzun vadeli 
yükümlülükler içerisindeki ticari borçların ve diğer borçların itfa edilmiş maliyetlerinin 
belirlenmesinde kullanılan efektif kur üzerinden dönülmediğinden beri, ilgili defter değerine yaklaşık 
bir değer olarak belirlenmektedir. 

Gerçeğe uygun değer 

31 Aralık tarihleri itibarıyla, finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri defter 
değerleri ile birlikte aşağıda verilen finansal tablolarda presente edilmiştir: 

 

  31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 

İtfa edilmiş değerden 
taşınan varlıklar 

 

Kayıtlı  
değeri 

 Gerçeğe 
uygun değeri 

Kayıtlı  
değeri 

 Gerçeğe 
uygun değeri 

Ticari alacaklar 

 

214.948 214.948 221.492 221.492 

Nakit ve nakit benzerleri 

 

1.497.834 1.497.834 1.209.083 1.209.083 

İtfa edilmiş değerden 
taşınan yükümlülükler 

   

  

Ticari alacaklar 

 

(83.431) (83.431) (146.845) (146.845) 

Diğer borçlar 
 

-- -- (3.772) (3.772) 

Net pozisyon 

 

1.629.351 1.629.351 1.279.958 1.279.958 

Diğer finansal varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değeri, doğaları gereği kısa dönemli olmalarından 
ötürü gerçeğe uygun değerlerine yaklaşık olarak itfa edilmiş değerlerden taşınmıştır.  
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17. İlişkili taraflar 

Bireysel finansal tabloları desteklemek amacıyla, üst yönetim personeli ve mütevelli heyetinin aileleri ve 
kendileri tarafından kontrol edilen şirketler, bağlı ortaklıklar, yatırımlar ve adi ortaklıklar göz önünde 
bulundurulmakta ve ilişkili taraf olarak atfedilmektedir. İşlerin normal seyri içerisinde, ilişkili taraflar ile 

gerçekleştirilen birkaç işlem girişi bulunmaktadır. 

Üst yöneticiler ile yapılan işlemler 

Hizmet bedeli ve ücretleri içeren üst yönetici giderleri, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 256.800 TL’dir 
(2013: TL 240.000 TL). Üst yönetim, Vakıf’ın genel müdürü ve mütevelli heyetinden oluşmaktadır. 

İlişkili taraf bakiyeleri 
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyla, Vakıf’ın ilişkili taraflar bakiyeleri aşağıdaki 
tabloda verilmiştir:  
 31 Aralık 2014  

Aralık 
31 Aralık 2013 

Nakit ve nakit benzerleri  2.155  800.342 
Ticari alacaklar 214.948 221.492 

İlişkili taraflardan elde edilen gelirler 

31 Aralık itibarıyla sona eren hesap dönemlerinde, Vakıf’ın ilişkili taraflardan elde ettiği gelirler 
aşağıdaki gibidir:  

 2014  2013 

Bağışlar   4.500.000  306.415 

Toplam  4.500.000  306.415 

 

18. Raporlama döneminden sonraki olaylar 

Yoktur. 
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19. UFRS’ye ilk geçiş ile ilgili açıklamalar 

Dipnot 2’de açıklandığı üzere bu bireysel finansal tablolar UFRS’ye tabi olarak hazırlanan Vakıf’a ait 
ilk bireysel finansal tablolarıdır. 

Dipnot 3’te açıklanan muhasebe politikaları, 31 Aralık 2014 tarihli bireysel finansal tabloların, 
karşılaştırmalı dönemi olarak sunulan 31 Aralık 2013 tarihli bireysel finansal tabloların ve 1 Ocak 
2013 (Şirket’in geçiş dönemi) tarihli açılış bireysel finansal durum tablosunun hazırlanmasında 
uygulanmıştır. Vakıf’ın yasal mevzuara göre hazırlanan 31 Aralık 2013 ve 1 Ocak 2013 tarihli 
bireysel finansal durum tablosu ve 31 Aralık 2013 tarihli bireysel kar veya zarar tablosu ile kapsamlı 
gelir tablosu UFRS hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir.  

Vakıf’ın yasal mevzuata göre hazırlanmış bireysel finansal tablolardan UFRS’ye geçişine ilişkin 
mutabakat ve önemli düzeltmeler ve sınıflamalara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur: 

31 Aralık 2013 Açıklamalar 

Önceki muhasebe 

ilkeleri 

Sınıflamalar ve 
düzeltmeler UFRS 

Varlıklar 

 

   

Maddi duran varlıklar  99.999 46.790 146.789 

Maddi olmayan duran varlıklar a 53.428 (13.339) 40.089 

Finansal yatırımlar  25.000 -- 25.000 

Diğer duran varlıklar  9.612 -- 9.612 

Duran varlıklar  188.039 33.451 221.490 

Ticari alacaklar  221.492 -- 221.492 

Diğer dönen varlıklar  6.039 -- 6.039 

Nakit ve nakit benzerleri  1.209.097 (14) 1.209.083 

Dönen varlıklar  1.436.628 (14) 1.436.614 

Toplam varlıklar  1.624.667 33.437 1.658.104 

Özkaynaklar     

Geçmiş yıllar karları  562.533 (220.774) 341.759 

Toplam özkaynaklar  562.533 (220.774) 341.759 

Yükümlülükler     
Uzun vadeli çalışanlara 
sağlanan faydalar  b -- 143.870 143.870 

Uzun vadeli yükümlülükler  -- 143.870 143.870 

Ticari borçlar  146.845 -- 146.845 

Diğer kısa vadeli 
yükümlülükler  151.680 (18) 151.662 

Diğer borçlar  3.772 -- 3.772 

Kısa vadeli çalışanlara 
sağlanan faydalar c -- 110.359 110.359 

Kullanılmamış şartlı bağışlar  759.837 -- 759.837 

Kısa vadeli yükümlülükler  1.062.134 110.341 1.172.475 

Toplam yükümlülükler  1.062.134 254.211 1.316.345 

Toplam özkaynaklar ve 

yükümlülükler  1.624.667 33.437 1.658.104 
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19. UFRS’ye ilk geçiş ile ilgili açıklamalar (devamı) 

 
Açıklamalar 

Önceki 
muhasebe 

ilkeleri 

 

Sınıflamalar ve 
düzeltmeler 

 

 

UFRS 

Bağışlar 
 

8.905.506 -- 8.905.506 

Program giderleri a,b,c (8.995.563) 1.326.774 (7.668.789) 

Genel yönetim giderleri a,b,c (16.665) (1.274.991) (1.291.656) 

Diğer gelirler 
 

-- -- -- 

Diğer giderler 
 

-- (33.311) (33.311) 

Esas faaliyet (zararı)/karı 
 

(106.722) 18.472 (88.250) 

 
    

Finansman gelirleri 
 

154.513 -- 154.513 

Finansman maliyetleri 
 

(15.259) -- (15.259) 

Finansman gelirleri,net 
 

139.254 -- 139.254 

 
 

      

Vergi öncesi kar 
 

32.532 18.472 51.004 

Vergi gideri 
 

-- -- -- 

Dönem karı 
 

32.532 18.472 51.004 

Toplam kapsamlı gelir 
 

32.532 18.472 51.004 
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19. UFRS’ye ilk geçiş ile ilgili açıklamalar (devamı) 

1 Ocak 2013 Açıklamalar 

Önceki 
muhasebe 

ilkeleri 

Sınıflamalar ve 
düzeltmeler UFRS 

Varlıklar 

 

   

Maddi duran varlıklar a 161.611 62.732 224.343 

Maddi olmayan duran varlıklar a 75.191 (34.588) 40.603 

Finansal yatırımlar  25.000 -- 25.000 

Diğer duran varlıklar  10.443 -- 10.443 

Duran varlıklar  272.245 28.144 300.389 

Ticari alacaklar  211.577 -- 211.577 

Diğer dönen varlıklar  22.634 -- 22.634 

Nakit ve nakit benzerleri  2.245.916 -- 2.245.916 

Dönen varlıklar  2.480.127 -- 2.480.127 

Toplam varlıklar  2.752.372 28.144 2.780.516 

Özkaynaklar     

Geçmiş yıllar karları  530.001 (239.246) 290.755 

Toplam özkaynaklar  530.001 (239.246) 290.755 

Yükümlülükler     

Uzun vadeli çalışanlara sağlanan 
faydalar  b -- 130.474 130.474 

Uzun vadeli yükümlülükler  -- 130.474 130.474 

Ticari borçlar  327.771 -- 327.771 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler  194.056 (1) 194.055 

Diğer borçlar  2.493 -- 2.493 

Kısa vadeli çalışanlara sağlanan 
faydalar  c -- 136.917 136.917 

Kullanılmamış şartlı bağışlar  1.698.051 -- 1.698.051 

Kısa vadeli yükümlülükler  2.222.371 136.916 2.359.287 

Toplam yükümlülükler  2.222.371 267.390 2.489.761 

Toplam özkaynaklar ve 

yükümlülükler  2.752.372 28.144 2.780.516 

 

 

 

 

 

 

 

 31 Aralık 2013 1 Ocak 2013 

 
Toplam özkaynaklar, önceki Muhasebe standartları 

562.533 530.001 

a UMS 16 ve UMS 38 kapsamında maddi ve maddi 
olmayan duran varlıklarda amortisman ve itfa payları 
düzeltmeleri 33.451 28.144 

b UMS 19 kapsamında ayrılan kıdem tazminatı karşılığı (143.870) (130.474) 

c UMS 19 kapsamında ayrılan izin karşılığı (110.359) (136.917) 

  Diğer UFRS düzeltmeleri 4 1 

  Toplam özkaynak, UFRS 341.759 290.755 
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Takip eden sayfalarda Amerikan Doları (“USD”) olarak ifade edilen bireysel finansal durum tablosu 

ve bireysel kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu sadece okuyucuya kolaylık sağlamak 
amacıyla sunulmuştur. 

Cari yıl bireysel finansal durum tablosu ve kar veya zarar tablosunda Amerikan Doları bazında verilen 
tutarlar, resmi kuruluşlarca 31 Aralık 2014 tarihinde geçerli sayılan 2,3189 TL/USD döviz kuruna ve 

2014 yılı için geçerli olan 2,1865 TL/USD ortalama döviz kuruna göre TL’ye çevrilmiştir.  Önceki yılın 

bireysel finansal tabloları resmi kuruluşlarca 31 Aralık 2013 tarihinde geçerli sayılan 2,1343 TL/USD 

döviz kuruna ve 2013 yılı için geçerli olan 1.9033 TL/USD ortalam döviz kuruna göre TL’ye 
çevrilmiştir.  

Bu tarz bir çevrim, UFRS’ye veya Amerika Birleşik Devletleri’ndeki veya herhangi bir ülkedeki 
Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerine göre TL tutarların USD’ye dönüştürüldüğüne dair bir 
gösterim olarak yorumlanmamalıdır. 

Varlıklar 31 Aralık 2014  31 Aralık 2013  

Maddi duran varlıklar 121.375  68.776  

Maddi olmayan duran varlıklar 18.814  18.783  

Finansal yatırımlar 10.781  11.713  

Diğer duran varlıklar 4.166  4.504  

Duran varlıklar 155.136  103.776  

 
    

Ticari alacaklar 92.694  103.777  

İlişkili taraflardan alacaklar 92.694  103.777  

Diğer dönen varlıklar 10.941  2.829  

Nakit ve nakit benzerleri 645.924  566.501  

Dönen varlıklar 749.559  673.107  

Toplam varlıklar 904.695  776.883  

Özkaynaklar     

Yabancı para çevrim farkları (43.437)  (28.882)  

Geçmiş yıllar karları 220.669  189.009  

Toplam özkaynaklar 177.232  160.127  

 

    

Yükümlülükler     

Uzun vadeli çalışanlara sağlanan faydalar 89.583  67.409  

Uzun vadeli yükümlülükler 89.583  67.409  

 
    

Ticari borçlar 35.979  68.802  

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 77.051  71.059  

Diğer borçlar --  1.767  

Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalar  70.316  51.707  

Kullanılmamış şartlı bağışlar 454.534  356.012  

Kısa vadeli yükümlülükler 637.880  549.347  

Toplam yükümlülükler 727.463  616.756  

Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler 904.695  776.883  
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2014 
 

2013 

Bağışlar 
  3.837.312 

 

4.679.965 

Program giderleri 
  (3.168.109) 

 

(4.030.054) 

Genel yönetim giderleri 
  (665.266) 

 

(678.783) 

Diğer giderler 
  -- 

 

(17.505) 

Esas faaliyet karı/(zararı) 
  

3.937 

 

(46.377) 

 
  

   Finansman gelirleri 
  54.279 

 

81.199 

Finansman maliyetleri 
  (26.556) 

 

(8.019) 

Finansman gelirleri, net 

 
 27.723 

 

73.180 

  
   

 

  

Vergi öncesi kar 
  31.660 

 

26.803 

Vergi gideri 
  --  

 

 -- 

Dönem karı 
 

 31.660 

 

26.803 

     

 

  

Yabancı para çevrim farkları 
  (14.555) 

 

(28.882) 

     

 

  

Toplam kapsamlı gelir 

 
 17.105 

 

(2.079) 

 

 

 


