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İlişikteki dipnotlar bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

Dipnot  
31 Aralık 

2016 
 31 Aralık 

2015

Varlıklar   

Maddi duran varlıklar 8 157.232  216.308
Maddi olmayan duran varlıklar 9 60.926  95.534
Finansal yatırımlar  25.000  25.000

Diğer duran varlıklar 6.871  7.309

Duran varlıklar 250.029  344.151

   

Ticari alacaklar 10 223.206  230.460
İlişkili taraflardan ticari alacaklar  223.206  230.460
Diğer dönen varlıklar 13.683  18.886
Nakit ve nakit benzerleri 11 17.178.144  15.016.985

Toplam dönen varlıklar 17.415.033  15.266.331

Toplam varlıklar 17.665.062  15.610.482

   

Özkaynaklar   

Geçmiş yıllar karları 2.359.778  832.278
Toplam özkaynaklar 2.359.778  832.278

   

Yükümlülükler   

Uzun vadeli çalışanlara sağlanan faydalar 15 255.350  179.072

Toplam uzun vadeli yükümlülükler 255.350  179.072

   

Ticari borçlar 12 65.501  204.772
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 13 167.702  185.871
Diğer borçlar  605  --
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalar 15 163.817  156.798
Kullanılmamış şartlı bağışlar 14 14.652.309  14.051.691
Kısa vadeli yükümlülükler 15.049.934  14.599.132
Toplam yükümlülükler 15.305.284  14.778.204

Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler 17.665.062  15.610.482
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 Dipnot 2016  2015

Bağışlar 4 8.942.276  9.285.976
Program giderleri 4 (7.632.924)  (7.274.437)
Genel yönetim giderleri 6 (1.532.714)  (1.647.043)
Diğer giderler   (16.709)  --

Esas faaliyet karı/(zararı)  (240.071)  364.496

   
Finansman gelirleri 7  1.767.571  81.188
Finansman giderleri 7  --  (24.389)
Finansman gelirleri, net 7 1.767.571  56.799

    

Vergi öncesi kar 1.527.500  421.295

Vergi gideri --  --

Dönem karı 1.527.500  421.295

Toplam kapsamlı gelir 1.527.500  421.295
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          İlişikteki dipnotlar bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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İlişikteki dipnotlar bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

  Geçmiş yıllar karları Toplam özkaynaklar

1 Ocak 2015 itibarıyla bakiye 410.983 410.983

Toplam kapsamlı gelir 
Dönem karı 421.295 421.295

Toplam kapsamlı gelir 421.295 421.295

31 Aralık 2015 itibarıyla bakiye 832.278 832.278

 
1 Ocak 2016 itibarıyla bakiye 832.278 832.278

Toplam kapsamlı gelir 

Dönem karı 1.527.500 1.527.500

Toplam kapsamlı gelir  1.527.500 1.527.500

31 Aralık 2016 itibarıyla bakiye 2.359.778 2.359.778
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         İlişikteki dipnotlar bireysel finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

 Dipnot 2016  2015
İşletme faaliyetlerden nakit akışları   
Dönem karı 1.527.500  421.295 

Düzeltmeler:    

Amortisman 8 85.468  89.349 

İtfa payları 9 40.509  29.475 

Kıdem tazminatı karşılığı    15 224.324  265.495 

Kullanılmamış izin günleri karşılığı/(geri çevrilmesi)  7.019  (6.257) 

Maddi duran varlık satış zararı  --  369 

Faiz gelirleri    7 (1.598.011)  (46.615) 

 286.809  753.111 

Değişimler    

Ticari alacaklardaki değişim  7.254  (15.512) 

Diğer varlıklardaki değişim  5.641  8.833 

Ticari borçlardaki değişim  (139.271)  121.341 

Diğer yükümlülüklerdeki değişim   (18.170)  6.926 

Diğer borçlardaki değişim  606  275 
Kullanılmamış şartlı bağışlardaki değişim  600.618  12.997.671 
Ödenen kıdem tazminatları 15 (148.046)  (294.158) 

Operasyonel faaliyetlerden elde edilen net nakit  595.441  13.578.487 

Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları    

Maddi duran varlık edinimleri 8 (26.392)  (24.570) 

Maddi olmayan duran edinimleri 9 (5.901)  (81.381) 
Vadeli mevduat tahakkuklarında görülen değişimler   5.491  (15.972) 

Alınan faiz  1.598.011  46.615 

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit akışları 1.571.209  (75.308) 

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış  2.166.650  13.503.179 

1 Ocak itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 15.000.902  1.497.723 
31 Aralık itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 11 17.167.552  15.000.902 
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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 
2016 tarihi itibarıyla, Vakıf sosyo ekonomik açıdan yeterli olmayan koşullarda yaşayan 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 2016 tarihi itibarıyla, AÇEV’in çalışan sayısı 63’dür (31 Aralık 2015: 71). 

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. 

Finansal tablolar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) uygun olarak 
hazırlanmıştır.  

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

Bireysel finansal tablolar, Vakıf yönetimi tarafından 30 Mayıs 2017 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: 

Dipnot 8 ve 9  – maddi duran varlıkların ve maddi olmayan varlıkların faydalı ömürleri 

Dipnot 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 yükümlülükler, 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, banka mevduatı 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, 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 vakıfta bir yıllık hizmet süresini 
tamamlamış ve görevi kötüye kullanma ya da istifa etme dışında kalan başka nedenlerle veya emeklilik 
sebebiyle 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 2016 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı 4.297,21 TL tutarındadır. (31 Aralık 2015: 3.828,37 TL) 

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 2016 31 Aralık 2015
Tahmini faiz oranı riski 11,00 10,30
Tahmini maaş artış oranı 6,50 6,00

 

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 Vakıf 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  

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz 
yürürlüğe girmemiş ve Vakıf tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve 
değişiklikler aşağıdaki gibidir. Vakıf aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe 
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır. 

UFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Ölçümleme 

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 finansal durumu veya performansı 
üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 

Eylül 2016’da yayımlanan yeni standart, mevcut Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
(“UFRS”) ve Amerika Birleşik Devletleri Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri’nde yer alan 
rehberliği değiştirip müşterilerle yapılan sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model getiriyor. Bu yeni 
standart, hasılatın muhasebeleştirilmesinde, sözleşmede yer alan mal ve hizmetleri ayrıştırma ve zamana 
yayarak muhasebeleştirme konularında yeni yönlendirmeler getirmekte ve hasılat bedelinin, gerçeğe 
uygun değerden ziyade, Vakıf’ın hak etmeyi beklediği bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir. Bu 
değişiklik 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken 
uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin, Vakıf’ın 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 16 Kiralama İşlemleri 

Yeni UFRS 16 Kiralama İşlemleri Standardı 13 Ocak 2016 tarihinde UMSK tarafından yayınlanmıştır. 
Bu standart kiralama işlemlerini yöneten mevcut UMS 17 Kiralama İşlemleri, UFRS Yorum 4 Bir 
Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi ve UMS Yorum 15 Faaliyet 
Kiralamaları – Teşvikler standartlarının ve yorumlarının yerini almakta ve UMS 40 Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller standardında da değişikliklere sebep olmaktadır. UFRS 16, kiracılar açısından mevcut 
uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin bilançoda ve operasyonel kiralama işlemlerinin bilanço 
dışında gösterilmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yerine, mevcut 
finansal kiralama muhasebesine benzer olarak bilanço bazlı tekil bir muhasebe modeli ortaya 
koyulmaktadır. Kiralayanlar için muhasebeleştirme mevcut uygulamalara benzer şekilde devam 
etmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli 
olacaktır ve UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardını uygulayan işletmeler için erken 
uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin, Vakıf’ın finansal durumu veya performansı üzerinde 
önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

UFRYK 22 – Yabancı Paralı İşlemler ve Avans Tutarları 

UMSK tarafından verilen veya alınan avanslardan yabancı para cinsinden olanlar için hangi tarihli kurun 
dikkate alınacağı konusunda yaşanan tereddütleri gidermek üzere UFRYK 22 yayımlanmıştır. Bu 
Yorum, işletmeler tarafından parasal olmayan kalem niteliğindeki peşin ödenen giderler veya avans 
olarak alınan gelirler için muhasebeleştirilen ve yabancı para cinsinden olan varlık veya yükümlülükler 
için geçerlidir. İşlem tarihi, hangi tarihli kurun kullanılacağının belirlenmesi bakımından, peşin 
ödemeye ilişkin bir varlığın veya ertelenen gelire ilişkin bir yükümlülüğün ilk muhasebeleştirme tarihi 
olacaktır. Önceden alınan veya peşin olarak verilen birden fazla avans tutarı varsa, her bir avans tutarı 
için ayrı bir işlem tarihi belirlenmelidir. UFRYK 22’in yürürlük tarihi 1 Ocak 2018’den sonra başlayan 
raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Değişikliğin, Vakıf’ın 
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişiklikler – Açıklama İnisiyatifi 

UMSK’nın geniş kapsamlı açıklama insiyatifinin bir parçası olarak finansal tablolardaki gösterim ve 
açıklamaları iyileştirmek amacıyla UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişiklikler yapılmıştır. 
Bu değişiklikle, finansman aktiviteleri sonucu yükümlülüklerde meydana gelen nakit bazlı ve nakit bazlı 
olmayan değişimlerin finansal tablo kullanıcıları tarafından değerlendirilmesine olanak sağlanmış 
olacaktır. Bu değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup 
erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin, Vakıf’ın finansal durumu veya performansı üzerinde 
önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişiklikler – Gerçekleşmemiş Zararlar İçin Ertelenmiş 
Vergi Varlıklarının Kayıtlara Alınması 

Değişiklikler, bir indirilebilir geçici farkın söz konusu olup olmadığının, sadece varlığın net defter 
değeri ve raporlama dönemi sonundaki vergi matrahının karşılaştırılmasına bağlı bulunduğu ve ilgili 
varlığın net defter değerinde gelecekte meydana gelebilecek olası değişikliklerden veya tahmin edilen 
geri kazanılma şeklinden etkilenmeyeceği konusuna açıklık getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2017 
ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. 
Değişikliğin, Vakıf’ın 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 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler – Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin 
Sınıflandırılması ve Ölçümü 

UMSK tarafından hisse bazlı ödemelere ilişkin muhasebe uygulamalarındaki tutarlılığın artırılması ve 
bazı belirsizlikleri gidermek üzere UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yapılmıştır. 
Bu değişiklikle; ödemesi nakit olarak yapılan hisse bazlı ödemelerin ölçümü, stopaj netleştirilerek 
gerçekleştirilen hisse bazlı ödemelerin sınıflandırılması ve nakit olarak ödenenden özkaynağa dayalı 
araçla ödenen şekline dönüşen hisse bazlı ödemelerdeki değişikliğin muhasebeleştirilmesi konularına 
açıklık getirilmektedir. Böylelikle, nakit olarak yapılan hisse bazlı ödemelerin ölçümünde özkaynağa 
dayalı hisse bazlı ödemelerin ölçümünde kullanılan aynı yaklaşım benimsenmiştir. Stopaj netleştirilerek 
gerçekleştirilen hisse bazlı ödemeler, belirli koşulların karşılanması durumunda, özkaynağa dayalı 
finansal araçlar verilmek suretiyle yapılan ödemeler olarak muhasebeleştirilecektir. Bu değişiklik, 1 
Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Değişikliğin, Vakıf’ın finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi 
olması beklenmemektedir. 

UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferi  

UMSK tarafından yatırım amaçlı gayrimenkullerden diğer varlık gruplarına ve diğer varlık gruplarından 
yatırım amaçlı gayrimenkul grubuna transferlerine ilişkin kanıt sağlayan olaylar hakkında belirsizlikleri 
gidermek üzere UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardında değişiklikler yapılmıştır. Bu 
değişiklikle, yönetimin varlığın kullanımına ilişkin değişiklik niyetinin tek başına varlığın kullanım 
amacının değiştiğine kanıt oluşturmadığına açıklık getirilmiştir. Dolayısıyla, bir işletme yatırım amaçlı 
gayrimenkulü geliştirilmeden elden çıkarılmasına karar verdiğinde, gayrimenkul finansal tablo dışı 
bırakılıncaya  (finansal tablodan çıkarılıncaya) kadar yatırım amaçlı gayrimenkul olarak 
değerlendirilmeye devam edilir ve stok olarak yeniden sınıflandırılmaz. Benzer şekilde, işletme mevcut 
yatırım amaçlı gayrimenkulünü gelecekte aynı şekilde kullanımına devam etmek üzere yeniden 
yapılandırmaya başladığında, bu gayrimenkul yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmaya 
devam edilir ve yeniden yapılandırma süresince sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak 
sınıflandırılmaz. Bu değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli 
olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin, Vakıf’ın 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 – 2014-2016 Dönemi” 
aşağıda sunulmuştur. Değişiklikler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerlidir. Değişikliklerin, Vakıf’ın 
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

Yıllık iyileştirmeler - 2014–2016 Dönemi 

UFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın İlk Uygulaması” 

UFRS’leri ilk kez uygulayacak olanlar için finansal araçlara ilişkin açıklamalar, çalışanlara sağlanan 
faydalar ve yatırım işletmelerinin konsolidasyonuna ilişkin olarak 2012-2014 dönemi yıllık 
iyileştirmeleri kapsamında sağlanan kısa vadeli muafiyetlerin kaldırılması. 

UFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Yatırımlara İlişkin Açıklamalar” 

UFRS 12’nin kapsamının daha açık şekilde ifade edilmesine yönelik olarak bir işletmenin bağlı 
ortaklığındaki, iş ortaklığındaki veya iştirakindeki yatırımlarını UFRS 5 uyarınca satış amaçlı olarak 
sınıflandırılması (elden çıkarılacak varlık grubu içerisine dahil edilmesi) durumunda, UFRS 12 uyarınca 
yapılması gerekli olan özet finansal bilgilerin açıklamasının gerekli olmadığının eklenmesi. 

UMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” 

İştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki yatırımların doğrudan veya dolaylı olarak risk sermayesi girişimi, 
yatırım fonu, menkul kıymetler veya yatırım amaçlı sigorta fonları gibi işletmeler tarafından sahip 
olunması durumunda, iştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki yatırımların için UFRS 9 uyarınca gerçeğe 
uygun değer yöntemini uygulamalarına imkan tanınması 
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4. Bağışlar ve program giderleri 

Bağışlar  

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

 2016  2015

Şartlı bağışlar 7.107.426  7.488.109
Şartsız bağışlar 1.834.850  1.797.867

Toplam bağışlar 8.942.276  9.285.976

Program giderleri 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllarda program giderleri aşağıdaki gibidir: 

                      2016  2015

Erken çocuk eğitim programı giderleri 6.179.080  5.800.972
Yetişkin okuryazarlığı ve kadını güçlendirme program giderleri 1.402.704  1.456.578
Amortisman ve itfa giderleri 51.140  16.887

Toplam program giderleri 7.632.924  7.274.437

5. Personel giderleri 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllarda personel giderleri aşağıdaki gibidir: 

 2016  2015

Program giderleri  4.181.303  4.133.441

Genel yönetim giderleri (Dipnot 6) 816.518  856.871
Toplam personel giderleri 4.997.821  4.990.312

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

2016  2015
Maaş ve ücretler 3.701.623  3.860.172
Zorunlu sosyal güvenlik primleri 787.496  748.370
Diğer 508.702  381.770
Toplam personel gideri 4.997.821  4.990.312
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6. Genel yönetim giderleri 

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllarda genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir: 

 2016  2015

Personel giderleri (Dipnot 5) 816.518  856.871

Kira giderleri 339.852  333.435

Ofis giderleri 144.556  129.299

Amortisman ve itfa giderleri 74.837  101.937

Danışmanlık giderleri 59.016  58.721

Ulaşım giderleri 58.599  44.466

İletişim giderleri 14.300  39.610

Kurumlar vergisi dışında kalan vergi giderleri 7.863  7.614

Temizlik giderleri 5.935  24.716

Sağlık giderleri 1.989  9.927

Sigorta giderleri 1.621  3.914

Diğer 7.628  36.533
Toplam genel yönetim gideri 1.532.714  1.647.043

7. Finansman gelirleri ve giderleri 

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

  2016  2015

Vadeli mevduat faiz gelirleri   1.598.011  62.698
Kur farkı gelirleri, net  169.560  18.490

Toplam finansman gelirleri  1.767.571  81.188

   
 
Diğer  --  (24.389)

Toplam finansman giderleri   --  (24.389)

Net finansman gelirleri   1.767.571   56.799
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8. Maddi duran varlıklar 

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait Vakıf’ın maddi duran varlık hareket tabloları aşağıdaki 
gibidir: 

Maliyet 1 Ocak 2016 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2016

Mobilya ve demirbaşlar 456.030 26.392 --  482.422

Özel maliyetler 373.958 -- --  373.958

Toplam 829.988 26.392 --  856.380

   

Birikmiş Amortisman 1 Ocak 2016
Amortisman 

gideri Çıkışlar 

 

31 Aralık 2016 
Mobilya ve demirbaşlar (363.633) (43.173) --  (406.806)

Özel maliyetler (250.047) (42.295) --  (292.342)

Toplam (613.680) (85.468) --  (699.148)

Net kayıtlı değerleri 216.308   157.232

31 Aralık 2016 itibarıyla toplam amortisman giderinin 34.695 TL’lik kısmı program giderlerinde, 
50.773 TL’lik kısmı genel yönetim giderlerinde muhasebeleştirilmiştir. 

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait Vakıf’ın maddi duran varlık hareket tabloları aşağıdaki 
gibidir: 

Maliyet 1 Ocak 2015 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2015

Mobilya ve demirbaşlar 434.016 24.570 (2.556)  456.030

Özel maliyetler 373.958 -- --  373.958

Toplam 807.974 24.570 (2.556)  829.988

   

Birikmiş Amortisman 1 Ocak 2015
Amortisman 

gideri Çıkışlar 
 

31 Aralık 2015 
Mobilya ve demirbaşlar (319.986) (45.834) 2.187  (363.633) 

Özel maliyetler (206.532) (43.515) --  (250.047)

Toplam (526.518) (89.349) 2.187  (613.680)

Net kayıtlı değerleri               281.456   216.308

31 Aralık 2016 itibarıyla toplam amortisman giderinin 16.887 TL’lik kısmı program giderlerinde, 
72.462 TL’lik kısmı genel yönetim giderlerinde muhasebeleştirilmiştir.  

Maddi duran varlıklar üzerinde ipotek veya rehin gibi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 
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9. Maddi olmayan duran varlıklar 

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıllara ait Vakıf’ın maddi olmayan duran varlık hareket tabloları 
aşağıdaki gibidir: 

Maliyet 1 Ocak 2016 İlaveler 
 

Çıkışlar 
31 Aralık 

2016

Diğer maddi olmayan varlıklar (**) 143.313 5.901  -- 149.214

Haklar (*) 31.307 --  -- 31.307

Toplam 174.620 5.901  -- 180.521

Birikmiş itfa payları 1 Ocak 2016

   
 Cari dönem 

itfa payları  
 

Çıkışlar 
31 Aralık 

2016

Haklar (5.647) (1.258)  -- (6.905)

Diğer maddi olmayan varlıklar (73.439) (39.251)  -- (112.690)

Toplam (79.086) (40.509)  -- (119.595)

Net kayıtlı değerleri 95.534    60.926

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait Vakıf’ın maddi olmayan duran varlık hareket tabloları 
aşağıdaki gibidir: 

Maliyet 1 Ocak 2015 İlaveler 
 

Çıkışlar 
31 Aralık 

2015

Diğer maddi olmayan varlıklar (**) 92.405 81.381  (30.473) 143.313

Haklar (*) 31.307 --  -- 31.307

Toplam 123.712 81.381  (30.473) 174.620

Birikmiş itfa payları 1 Ocak 2015

   
Cari dönem 
itfa payları 

 
Çıkışlar 

31 Aralık 
2015

Haklar (4.395) (1.252)  -- (5.647)

Diğer maddi olmayan varlıklar (75.689) (28.223)  30.473 (73.439)

Toplam (80.084) (29.475)  30.473 (79.086)

Net kayıtlı değerleri 43.628 51.906  -- 95.534

(*) 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 2016 itibarıyla itfa paylarının 16.444 TL lik kısmı program giderlerinde, 24.065 TL lik kısmı 
genel yönetim giderlerinde muhasebeleştirilmiştir. 

Maddi olmayan duran varlıklar üzerinde ipotek veya rehin gibi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
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10. Ticari alacaklar 

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihinde sona eren yıllara ait ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 

Ticari alacaklar 31 Aralık 2016  31 Aralık 2015

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (*) 223.206  230.460
Toplam 223.206  230.460

(*) 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 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2016  31 Aralık 2015

Bankalar 17.126.833  14.544.991
Vadeli mevduat  16.958.161  14.451.094
Vadesiz mevduat  168.672  93.897

Alınan çekler --  436.140
Diğer hazır değerler 51.311  35.854

Nakit ve nakit benzerleri 17.178.144  15.016.985

Vadeli mevduat faiz tahakkukları (10.592)  (16.083)

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 17.167.552  15.000.902

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri üzerinde herhangi bir 
kısıtlama ve blokaj bulunmamaktadır.  

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla vadeli mevduat detayları, vade tarihi ve faiz oranları 
aşağıdaki gibidir: 

 Vade Faiz oranı 31 Aralık 2016
TL                  3 Nisan 2017 7,80%-12,30% 14.970.000
Amerikan Doları                   30 Ocak 2017 1,90%-3,80% 1.320.379
Avro                   31 Ocak 2017 1,7% 667.782
Toplam  16.958.161

 Vade Faiz oranı 31 Aralık 2016
TL       4 Ocak-28 Mart 2016 1,90%-14,00% 13.592.879
Amerikan Doları                   29 Ocak 2016 1,90% 279.469
Avro     29 Ocak-1 Şubat 2016 1,90%-2,00% 578.746
Toplam  14,451,094

Vakıf’ın nakit ve nakit benzerleri için kredi riski ve yabancı para riski Dipnot 16’da belirtilmiştir. 
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12. Ticari borçlar 

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2016  31 Aralık 2015

Ticari borçlar (*) 65.501  204.772

Toplam 65.601  204.772

(*) 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 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla diğer yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 31 Aralık 2016  31 Aralık 2015

Vergi, resim ve harçlar(*) 79.681  91.109

Sosyal güvenlik prim borçları 87.912  90.182

Diğer 109  4.580
Toplam 167.702  185.871

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

14. Kullanılmamış şartlı bağışlar 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, kullanılmamış şartlı bağışlar alınan ancak henüz herhangi bir bağış 
programında kullanılmamış 14.652.309 TL tutarındaki bağışlardan oluşmaktadır (31 Aralık 2015:  
14.051.691 TL). 

Kullanılmamış şartlı bağışlara ait hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2016  31 Aralık 2015
1 Ocak bakiyesi 14.051.691  1.054.020
Alınan bağışlar  7.708.044  20.485.780
Yıl içerisinde kullanılan bağışlar (7.107.426)  (7.488.109)

31 Ocak bakiyesi  14.652.309  14.051.691
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15. Çalışanlara sağlanan faydalar 

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2016  31 Aralık 2015

Kısa vadeli    

İzin karşılığı 163.817  156.798

  163.817  156.798

Uzun vadeli   

Kıdem tazminatı karşılığı 255.350  179.072
  255.350  179.072

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

2016 1 Ocak
Yıl içinde 

ayrılan
İptal edilen 

/Ödenen 31 Aralık

İzin karşılığı 156.798 11.283 (4.264) 163.817

Kıdem tazminatı karşılığı 179.072 224.324 (148.046) 255.350

  335.870 235.607 (152.310) 419.167

2015  
İzin karşılığı 163.055 38.584 (44.841) 156.798

Kıdem tazminatı karşılığı 207.735 265.495 (294.158) 179.072

  370.790 304.079 (338.999) 335.870

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 2016 31 Aralık 2015
Nakit ve nakit benzerleri  11 17.178.144 15.016.985
Ticari alacaklar 10 223.206 230.460
Toplam  17.401.350 15.247.445
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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 bııeklenen nakit girişlerinin de seviyesini 
izlemektedir. Doğal afetler gibi olağanüstü durumların muhtemel etkisi öngörülemeyeceği için dikkate 
alınamamaktadır.  

Likidite riskine maruz kalma 

Vakıf’ın 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere finansal 
yükümlülüklerin, sözleşmeye göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 2016 

 
 

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 65.501 (65.501) (65.501) -- -- -- --
Toplam  65.501 (65.501) (65.501) -- -- -- --

Vakıf’ın 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere finansal 
yükümlülüklerin, sözleşmeye göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 2015 

 
 

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 204.772 (204.772) (204.772) -- -- -- --
Toplam 204.772 (204.772) (204.772) -- -- -- --

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 2016 (TL değeri) 

 Avro
Amerikan 

Doları Toplam
Nakit ve nakit benzerleri 694.547 1.355.933 2.050.480

Net yabancı para pozisyonu 694.547 1.355.933 2.050.480

   

 31 Aralık 2015 (TL değeri) 

 EUR USD Toplam
Nakit ve nakit benzerleri 594.410 279.730 874.140

Net yabancı para pozisyonu 594.410 279.730 874.140
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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 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde TL’nin aşağıdaki para birimleri karşısında yüzde 10 değer 
kaybetmesi durumunda, vergi öncesi kar veya zarar aşağıda gösterilen tutarlarda artacaktır. Bu analizde 
diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, sabit kaldığı varsayılmıştır. 

  31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
  Kar veya 

zarar
Özkaynak(*) Kar veya 

zarar 
Özkaynak(*)

Amerikan Doları 135.593 135.593 27.973 27.973
Avro 69.455 69.455 59.441 59.441
Toplam 205.048 205.048 87.414 87.414

(*) Kar-zarardaki değişimler özkaynaklardaki değişimleri içermektedir.   

Diğer tüm değişkenlerin sabit olması durumunda, TL’nin diğer yabancı paralar karşısında %10 değer 
kazanmasının, 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde görülen tutarlar yukarıda görüldüğü gibi eşit 
miktarda ancak ters yönde etkisi olmaktadır. 

Faiz riski 

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerindeki Vakıf’ın faize duyarlı finansal araçlarına ait faiz oranı profili 
aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Sabit oranlı finansal araçlar   

Finansal varlıklar 16.958.161 14.467.177

 16.958.161 14.467.177

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 2016 31 Aralık 2015 
İtfa edilmiş değerden 
taşınan varlıklar  

Kayıtlı 
değeri

 Gerçeğe 
uygun değeri

Kayıtlı  
değeri 

 Gerçeğe 
uygun değeri

Ticari alacaklar  223.206 223.206 230.460 230.460
Nakit ve nakit benzerleri  17.178.144 17.178.144 15.016.985 15.016.985
İtfa edilmiş değerden 
taşınan yükümlülükler   
Ticari borçlar  (65.501) (65.501) (204.772) (204.772)

Net pozisyon  17.335.849 17.335.849 15.042.673 15.042.673

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 2016 tarihi itibarıyla 352.058 TL’dir 
(2015: 337.000 TL). Üst yönetim, Vakıf’ın genel müdürü ve mütevelli heyetinden oluşmaktadır. 

İlişkili taraf bakiyeleri 

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibariyla, Vakıf’ın ilişkili taraflar bakiyeleri aşağıdaki tabloda 
verilmiştir:  

 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
Nakit ve nakit benzerleri  16.487.727 13.765.296
Ticari alacaklar 223.206 230.460
 16.710.933 13.995.756

İlişkili taraflardan elde edilen gelirler 

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

 2016 2015
Temettü geliri  33.618 --
Bağışlar  175.896 5.000.000
Toplam  209.514 5.000.000

 
18. Raporlama döneminden sonraki olaylar 
 

Yoktur. 
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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 2016 tarihinde geçerli sayılan 3,5192 TL/USD döviz kuruna ve 2016 
yılı için geçerli olan 3,0181 TL/USD ortalama döviz kuruna göre TL’ye çevrilmiştir.  Önceki yılın bireysel 
finansal tabloları resmi kuruluşlarca 31 Aralık 2015 tarihinde geçerli sayılan 2,9076 TL/USD döviz kuruna 
ve 2015 yılı için geçerli olan 2,7189 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 2016 31 Aralık 2015

Maddi duran varlıklar 44.678 74.394

Maddi olmayan duran varlıklar 17.312 32.857

Finansal yatırımlar 7.104 8.598

Diğer duran varlıklar 1.952 2.514

Duran varlıklar 71.046 118.363

 
Ticari alacaklar 63.425 79.261
İlişkili taraflardan alacaklar 63.425 79.261

Diğer dönen varlıklar 3.888 6.495

Nakit ve nakit benzerleri 4.881.264 5.164.736

Dönen varlıklar 4.948.577 5.250.492

Toplam varlıklar 5.019.623 5.368.855

Özkaynaklar 
Yabancı para çevrim farkları (211.189) (89.378)

Geçmiş yıllar karları 881.733 375.620

Toplam özkaynaklar 670.544 286.242

 
Yükümlülükler 
Uzun vadeli çalışanlara sağlanan faydalar 72.559 61.588

Uzun vadeli yükümlülükler 72.559 61.588

 
Ticari borçlar 18.613 70.426

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 47.652 63.926

Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalar  46.549 53.927

Diğer Borçlar 172 --

Kullanılmamış şartlı bağışlar 4.163.534 4.832.746

Kısa vadeli yükümlülükler 4.276.520 5.021.025

Toplam yükümlülükler 4.349.079 5.082.613
Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler 5.019.623 5.368.855
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 2016  2015

Bağışlar 2.962.883  3.415.343
Program giderleri (2.529.049)  (2.675.507)
Genel yönetim giderleri (507.841)  (605.776)
Diğer gelirler   (5.536)  --
Esas faaliyet karı (79.543)  134.060

  
Finansman gelirleri   585.657  29.861 

Finansman giderleri   --  (8.970) 

Finansman gelirleri, net   585.657  20.891 

    

Vergi öncesi kar   506.114  154.951

Vergi gideri   --  --

Dönem karı   506.114  154.951

    

Yabancı para çevrim farkları    (121.811)  (45.941)

    

Toplam kapsamlı gelir   384.303  109.010

 
 
 
 
 
 
 
 
 


