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Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu
Başkanı’nın Mesajı
Türkiye’nin geleceğinin gençlerimize emanet edildiği
gerçeğinden yola çıkarak kurduğumuz Deloitte Eğitim Vakfı 2.
çalışma yılını geride bıraktı. Vakfımızın en önemli hedeflerinden
biri olan, başarılı gençlerimizi bulmak, desteklemek ve
gelişimlerini yakından takip ederek elde edecekleri başarılara
katkıda bulunmak yolunda 2 yıldır yüze yakın öğrenciye burs
vermekteyiz. Bursiyerlerimizi desteklemek ve üniversite
eğitimlerinde başarılarının sürdüğünü izlemek bizim için en
büyük gurur ve mutluluk kaynağı.
Bursiyerlerimizin akademik gelişimlerini yakından izlemek ve
onları çok yakında atılacakları iş hayatına hazırlamak amacıyla
oluşturduğumuz mentorluk programımız sayesinde tüm
bursiyerlerimiz danışman olarak kullanabilecekleri
profesyonellerle zaman geçirebilme ve onların tecrübelerinden
faydalanabilme fırsatına sahipler. Önümüzdeki dönemde
amacımız, mentorluk programını daha da geliştirerek bu
alandaki öncü konumumuzu koruyabilmek.
2009 yılı Vakfımızı geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı
hızlandırdığımız bir yıl oldu. Hedeflerimiz arasında yer alan
eğitim kurumları kurmak yolunda hızlı adımlarla ilerlemek
amacıyla bir çalışma grubu oluşturduk. Çalışma grubumuz
Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarıyla işbirliği
değerlendirilmesi ve Vakfımızın bu alanda yapacağı yatırımların
planlanması için çalışmalarını 2010 yılında hızlandırarak
sürdürecektir. Amacımız 2011 ve sonrasında eğitim kurumu
kurma hayalimizi gerçekleştirmek.
Önümüzdeki dönemde eğitim alanında yeni projelere imza
atmak, Vakfımızın kamuoyundaki bilinirliğini arttırmak,
akademik çalışmaları desteklemek, bursiyerlerimizin kültürel ve akademik gelişimlerine destek vermek amacıyla çalışmalarımızı
yoğunlaştırmak en önemli hedefimiz.
“Geleceğin Profesyonellerini Destekliyoruz” sloganıyla çıktığımız bu uzun yolda geçen 2 senede önemli adımlar attığımıza
inanıyoruz. 2010 yılı ve sonrasının eğitim alanında fark yaratan projelere imza attığımız bir dönem olması en büyük hayalimiz.
Gençlerimizin gelişimine katkıda bulunak ve onları geleceğin başarılı profesyonelleri olarak görebilmek adına bizimle birlikte
çalışan, bizi destekleyen ve gençlerimizin hayatına önemli katkılarda bulunan tüm destekçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Levent Yaveroğlu
Yönetim Kurulu Başkanı
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DEVAK Kuruluş ve Mal Varlığı

Deloitte Eğitim Vakfı (DEVAK) Şişli 1. Asliye
Hukuk Hakimliği’nin, 5/6/2007 tarih ve
E.2007/151, K: 2007/268 sayılı kararı ile
kurulmuş olup, Türk Medeni Kanunu
çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesinde olan vakfın
adresi Maslak Mah. Bilim Sk. No:5 Maslak, Şişli
34398 İstanbul'dur.
Vakfın amacı: Eğitim ve öğretim döneminde
olan çocuk, genç ve yetişkinlerin akılcı, bağımsız
düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak
yetişmesine katkıda bulunmak, iyi bir eğitim
almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak,
maddi imkansızlıklar sebebiyle okuyamayan
kişileri destekleyerek, eğitim ve öğretimlerine
devam edebilmeleri için gerekli maddi imkanları
sağlamaktır.
Vakfın kuruluş mal varlığı, kurucular tarafından
vakfa tahsis edilmiş olan 350.000.-YTL’dir
(Üçyüzellibin YTL).
2009 yılında vakfa yapılan şartlı bağışlarla mal
varlığında yükselme olmuş ve 31.12.2009
itibariyle mal varlığı 2.485.944,50 TL‘na
ulaşmıştır. Vakfın özkaynakları 3.365.350,26
TL’dir.

Misyon
Türk iş dünyasına yaratıcı, araştırmacı,
yenilikçi, global vizyona sahip, lider insan
kaynağı yetiştirilmesini desteklemek amacıyla
yetenekli öğrencilere burs vermek ve eğitim
kurumları kurmak.

Vizyon
Türkiye’ye ve Türk iş dünyasına değer katacak
insanlar yetiştirmek.
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Deloitte Academy

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz.

DEVAK’ın, Deloitte Türkiye ve iş dünyasının diğer
hayırsever şahıs ve kurumları tarafından yapılan
bağışlara ek olarak yeni gelir kaynakları
yaratmak amacıyla kurduğu DEVAK Eğitim
Hizmetleri Limited Şirketi'nin misyonu değişimin
yönetiminde, eğitim, öğretim ve danışmanlık
sahasında kurumlarla birlikte çalışmak ve kişilere
mesleki kariyerlerini geliştirmelerinde
yardımcı olmaktır. DEVAK Eğitim Hizmetleri
faaliyetlerini Deloitte Academy markası ile
yürütmektedir.
Deloitte Academy, finansal raporlama,
muhasebe, denetim, kurumsal yönetim
konularında eğitim hizmetleri sunmaktadır.
Hızlı küreselleşmenin yoğunlaştırdığı rekabet
koşulları, değişen ekonomik dinamikler ve
mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler karşısında
şirketlerin artan eğitim ve uzmanlık ihtiyaçlarını
en etkin bir şekilde karşılamak üzere
faaliyetlerini sürdüren Deloitte Academy,
yönetim kurulu üyelerinden, şirket uzmanlarına
kadar her seviyedeki profesyonelin, halka açık,
çok uluslu şirketlerden, KOBİ’lere kadar her
büyüklükteki işletmenin eğitim ihtiyaçlarına
cevap vermeyi hedeflemektedir.
Deloitte Academy, kuruluşundan bu yana kalite
konusundaki istikrarlı yaklaşımları, zengin ders
programı, kaliteli eğitimcileri ve müşteri
memnuniyetine verdiği önem sonucu eğitim
konusunda ciddi bir yol almış ve yaptığı
yenilikler ve ürettiği yaratıcı çözümler ile kendi
alanındaki kurumlar tarafından takip edilen bir
kurum olmuştur.
Kuruluşumuzdan bu yana düzenlediğimiz
eğitimlere 4,300 kişi katılmış ve 800 kuruma
eğitim hizmeti verilmiştir.
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2010’a bakış
2009 yılında yaşanan ekonomik krize rağmen
Deloitte Academy yeni eğitim konuları ve kurum
ihtiyaçlarına yönelik farklı çözümleri ile
gelişmeye devam etmiştir.
Dış müşterilerimizin eğitim ihtiyaçlarını
karşılamanın yanı sıra, 2009 yılında, Deloitte
Academy tüm Deloitte çalışanlarının eğitim
organizasyonunu üstlenmiş ve bu alanda toplam
4,500 adam günlük eğitim hizmeti vermiştir.
2009’un ilk aylarında “Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları Örnek Mali Tablolar ve
Sunum ve Açıklama Kontrol Listeleri” adlı
kitabımız yayınlanmış ve UFRS’ye göre mali tablo
hazırlayıcılarının ve denetim profesyonellerinin
kullanımına sunulmuştur.
Başarılarımızı kalıcı kılmak amacıyla sürdürülebilir
gelişim ve değişim Deloitte Academy’nin en
önemli hedefidir. Bu hedef doğrultusunda 2010
yılında eğitim konularımızı daha da
zenginleştirmeye yönelik çalışmalarımız devam
edecektir.
İlk günden itibaren, odak noktamız
müşterilerimizin karmaşık bulduğu konular
olmuştur. Deloitte Academy eğitim konularında
pro-aktif yaklaşımını sürdürerek, Deloitte’un
sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimi ile farklı
alanlardaki en son gelişmeleri müşterilerimiz için
en uygun çözümleri üretmekte kullanmaya
devam edecektir.
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Bilimsel İnceleme Yarışması 2009
İş dünyasında şeffaflık
Deloitte Academy olarak belirlediğimiz önemli hedeflerden biri, üniversiteler ile kurmayı arzuladığımız iş birliktelikleri. Bu
hedefimiz doğrultusunda üniversite öğrencilerinin ekonomik ve sosyal konularda araştırma yapmasını teşvik etmek amacıyla
bilimsel inceleme yarışmaları düzenlemekteyiz. 2009’da ikincisini gerçekleştirdiğimiz yarışmamızın konusu “İş dünyasında
şeffaflık” oldu.
Yarışmaya Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde öğrenim gören 12 eser katıldı. Yapılan ön eleme sonucunda 7 adet
inceleme yazısı finale kalmaya hak kazandı ve iş, medya ve eğitim dünyasının seçkin isimlerinden oluşan jürimiz tarafından
değerlendirildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği son sınıf öğrencisi
Şerafettin Özsoy, “İş Dünyasında Şeffaflık ve Finansal Krizler” başlıklı çalışmasıyla birincilik ödülüne hak kazanırken, TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Merve Şahin de
“Subprime mortgage krizinde şeffaflık sorunu ve düzeltilmesine yönelik öneriler” çalışmasıyla ikinci oldu. Yarışmada birincilik ve
ikincilik ödülü alan incelemeler bir kitapta toplanarak okuyucular ile buluştu.

Jüri Üyeleri(*)
Prof.Dr. Ahmet Acar
Rektör
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
M. Rauf Ateş
Yayın Direktörü
Capital Dergisi
Hüseyin Gürer
Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetici Ortak
Deloitte

Ersin Özince
Genel Müdür
Türkiye İş Bankası
Meral Tamer
Köşe Yazarı
Milliyet Gazetesi
Varol Civil
Genel Müdür
TEB
* Jüri üyelerinin sıralaması alfabetiktir.

Mehmet Atilla Kurama
CFO
Ülker
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Bilimsel İnceleme Yarışması 2009
Birincisi Şerafettin Özsoy

Bilimsel İnceleme Yarışması 2009
İkincisi Merve Şahin

2009 yılı finalistleri

Onur

Önder

Bayram Oğuz

Yıldızhan

Zafer

Durhan

Şerafettin

Özsoy

Abdullah

Baş

Gökhan

Tomar

Merve

Şahin

London Business School

Yükselen değer şeffaflık

Çukurova Üniversitesi

İş dünyasının yeni fenomeni: Şeffaflık

Boğaziçi Üniversitesi

Kurumsal yönetimde yarım yüzyıla yakın bir süre önce
belirmeye başlayan şeffaflık anlayışının karşı konulmaz
bir güç haline dönüşmesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

İş dünyasında şeffaflık ve finansal krizler

Süleyman Demirel Üniversitesi

Gelecek ve sürdürülebilirliğe ilişkin şeffaflık modellerini
oluşturmak:İçerik, tasarım ve uygulama notları

İstanbul Üniversitesi

İş dünyasında şeffaflık

TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi

Subprime mortgage krizinde şeffaflık sorunu ve
düzeltilmesine yönelik öneriler
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Vakıf faaliyetleri
Kuruluşu 2007 yılında gerçekleştirilen vakfımız, 2008 yılında başladığı yapılanma çalışmalarını 2009
yılında da devam ettirerek misyon ve vizyonu doğrultusunda, sivil toplum arenasında varlığını
sürdürmüştür.
Gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarında alınan kararlarla desteklenen çalışmalar, öncelikle
2009 – 2010 akademik yılında üniversite eğitimlerine başlayan 100’ün üzerinde öğrenci ile
gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler sonrası, 29 adet yeni öğrencinin Aralık ayında aramıza
katılmasıyla hız kazanmıştır. 2008 yılında vakfımızın ilk bursiyerleri olarak seçilen 34 adet öğrencimiz,
çeşitli sebeplerle bursları kesilen 6 öğrenci hariç, bir üst sınıfa başarıyla geçmişler, böylelikle 20092010 akademik yılında toplam öğrenci sayımız 57’ye ulaşmıştır.
Başarıyla uygulanmakta olan mentorluk programımıza gelen talepler doğrultusunda, iş dünyasının
önde gelen profesyonellerinin, mentor olarak atanmalarına karar verilmiştir.
İstanbul ve Ankara’da düzenlenen organizasyonlarla, mentor ve menteelerimiz topluca bir araya
gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunmuş, çeşitli sorunlarını paylaşma ve deneyimlerini aktarma
fırsatı bulmuşlardır.
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Ülkemizin önde gelen firma temsilcileriyle düzenlenmesi planlanan paneller, 2009 yılında alınan
kararlardan birisidir. Bu paneller aracılığıyla öğrencilerimizin özellikle eleman alım politikaları
hakkında bilgilendirilmeleri, daha samimi bir ortamda gerçekleştirilecektir.
2009 yılı yaz döneminde 6 öğrencimize Deloitte Türkiye bünyesinde staj imkanı sağlanarak
profesyonel hayata ilk adımlarını atmaları sağlanmıştır. 2010 yılında da talepler değerlendirilerek iş
ortaklarımız da dahil olmak üzere staj imkanları yaratılacaktır.
2008 yılında planlanan vakıf sistem altyapısına uygun yazılım hazırlanmış, test çalışmaları
tamamlanarak hayata geçirilmiştir. 2010 yılında da yeni fazlar eklenerek kullanımına devam
edilecektir.
Aralık ayında gerçekleştirilen 2009 yılının son yönetim kurulu toplantısında daha somut adımlar
atmak ve mevcudu geliştirmek, hızlandırmak üzere Deloitte Türkiye ortakları ve vakıf personelinden
oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu raporunu 2010 Mart ayında hazırlayacak
ve gerekli aksiyonlar alınacaktır.
İşbirliği içinde olduğumuz üniversitelere 9 Eylül Üniversitesi’nin de katılımıyla, İstanbul ve Ankara’dan
sonra İzmir de organizasyonumuza dahil edilmiştir.
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DEVAK Mentorluk Programı

Temelleri 2008 – 2009 akademik yılında atılan
programımızın geleceğin profesyonellerinin
desteklenmesinde anahtar role sahip olduğunu
bir önceki faaliyet raporumuzda belirtmiştik. Bu
ve benzeri sistem kurulumlarında, öncelikle
sürecin temel prensiplerinin belirlenmesi ve
uygulamaya konması, en yoğun emek
harcanan, gelişim ve değişimlerin en sık
yaşandığı aşamalardır. Sağlıklı çalışan, kontrol
noktaları hassasiyetle belirlenmiş, yaratacağı
etkiler hesaplanmış bir seviyeye getirmeye
çalıştığımız programımız, zaman zaman
konusunun uzmanı kişi ve kurumlardan
sağlanan profesyonel destek ve hizmet ile
gelişimini sürdürmektedir. Programımız yerli ve
yabancı birçok kişi ve kuruluş tarafından
beğeniyle izlenmekte, destek almakta ve takdir
kazanmaktadır.
Düzenlenmesi planlanan periyodik eğitim
toplantılarıyla programın interaktif yapısı
korunarak hem mevcut mentorlarımızın önerileri
alınacak hem de iş dünyasından aramıza yeni
katılan mentorlara programımız tanıtılacaktır.
Bunların yanısıra, 2010 yılı içerisinde içeriği
genişletilerek yeniden hazırlanan program el
kitabımızın dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Geçtiğimiz yıl içerisinde bursiyerlerimizden
aldığımız olumlu tepkiler, programa inancımızı
bir kat daha arttırmış, faydalarını yakından
izleme imkanı yaratmıştır.

“

Mentorluk bence sosyal sorumluluk
kapsamında değerlendirilmesi gereken bir
faaliyet. Ama insan bu faaliyeti yapmayı
gerçekten istediği sürece verim alınabilecek
bir süreç. Karşınızdakine deneyimlerinizi
aktarma fırsatı bulabildiğiniz gibi, size de
unuttuklarınızı hatırlama fırsatı verip, yeni
şeyler öğretebiliyor. Ben en azından oğlum
büyüdüğünde düşünce yapısı nasıl olacak, ben
aynı dönemde neler hissetmişim deneyimini
yaşayıp hatıralarımı tazeliyorum, hem de
uygulamalı pratik yapıyorum. Bence siz de
birilerine faydam dokunsun diyorsanız
ve bundan keyif alıyorsanız mutlaka
programa katılın.

“

Oktay Aktolun, CGEIT
Ortak, Kurumsal Risk Hizmetleri
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“

Uzun yıllardır sırasıyla müdür, ortak, yönetici ortak olarak
Deloitte’ta görev yapıyorum ve ne mutlu ki, konumum gereği düzenli
olarak üniversite öğrencileriyle gerek yüzyüze gerekse grup çalışmalarında
temas halindeyim. Bu temaslar sırasında, öğrencilerin bir yandan ne kadar
zeki, dinamik ve gelecek vaat eden bir potansiyele sahip olduklarını diğer
yanda ise pek çok ekonomik ve sosyal konuda yetersizliklerinin olduğunu
fark ettim. Bu yetersizlikler gelecekteki kariyerlerini de oldukça olumsuz
etkileme potansiyeline sahipti. DEVAK Mentorluk Programı’na katılarak
deneyimlerimi paylaşma ve bu tür olumsuzlukları aşmalarına yardımcı
olmaya karar verdim.
2009 yılı içerisinde Olcay, bir öğrenci değişim programı çerçevesinde, 10
aylığına Almanya’da eğitimini sürdürme teklifi almasına rağmen kabul
edip etmeme konusunda kararsız kalmıştı. Bir yandan bu fırsatı kaçırmak
istemiyor, diğer yandan ise eğitim dili olan Almanca’nın, sahip olduğu
yüksek not ortalamasını olumsuz yönde etkilemesinden çekiniyordu.
Yurtdışında yapmayı planladığı yüksek lisansı ve bunu destekleyecek
burslar için ise not ortalamasının düşmemesi gerekiyordu.

“

Deneyimlerimden edindiğim bakış açısıyla, karşı karşıya olduğu
seçenekler ve tahmini sonuçlarını açıkladım ve nihai hedefinden şaşmadan,
kendisi için sağlıklı kararı almaya teşvik ettim.

Hüseyin Gürer
Deloitte Türkiye Yönetici Ortağı ve CEO

“

2008 ÖSS ile İTÜ İşletme Mühendisliği’ne girdikten sonra
kendime bir kariyer hedefi koydum, kısa dönemde İTÜ’den mezun
olduktan sonra Harvard MBA hedefini belirledim. Uzun dönemde ise
uluslararası bir firmada CEO olmak ya da kendi şirketimin sahibi olmak.
Bu aşamada henüz sivil hayata olan yabancılığımın verdiği büyük
eksikliği hissediyordum, kariyer planımın ilk belirlediğim hedefler
doğrultusunda fakat daha olgun bir şekilde tasarlanmasını Hüseyin Bey
ile birlikte yaptığımız görüşmelerde büyük ölçüde rayına oturttuk. Bu
sohbetler bana büyük bir öngörü sağlarken arkadaşlarımdan bir adım önde
ve daha bilinçli planlar yapmamı sağladı. Bir yandan Hüseyin Bey ile
görüşürken diğer yandan sürekli bu hedeflere ulaşmak için neler yapmam
gerektiğini araştırdım ve uygun bir oluşum ile karşılaştım. Türkiye’deki
başarılı öğrencilerin Harvard, Stanford gibi okullarda MBA yapmasına
danışmanlık olarak destek veren bu oluşumda bu okullarda MBA yapmış
kişiler gönüllü danışmanlık veriyorlar. Ben de bu konuda ilgili olduğumu
ve neler yapmam gerektiğini danıştım ve bu aşamada Deloitte bursiyeri
olmamın Harvard MBA için çok önemli bir artı olduğun belirttiler.
Akademik başarının yanı sıra birçok müfredat dışı aktivitede yer
almamın, inisiyatif almamın gerektiği vurgulandı, ben de zaten kişisel
gelişim için içine dahil olduğum organizasyon ve süreçlere daha sıkı
sarıldım.

“

Olcay Silahlı
İTÜ İşletme Mühendisliği
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Kurumsal sorumluluğun bilincindeyiz
Deloitte dünyasında kurumsal sorumluluk

İklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve geniş
anlamıyla kurumsal sorumluluk günümüzde iş
dünyasında global başarıya ulaşmak için anahtar
role sahip. Günümüz şirketleri açısından bu
konuları görmezden gelerek uzun dönemli başarı
elde etmek neredeyse imkansız gözükmekte.
Deloitte firmalarını dünya iş çevrelerinde lider
konumuna getiren faktörlerden bir tanesi de
kurumsal sorumluluğa inancı. Bu inançla Deloitte,
önde gelen kurumsal sorumluluk
organizasyonlarında, örneğin Dünya
Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (World
Business Council for Sustainable Development),
Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN, Global Compact),
Uluslararası İş Liderleri Forumunda (International
Business Leaders Forum) ilk ya da kurucu üye
olagelmiştir.
Lider profesyonel hizmet firması olarak, insanlık
onuruna saygılı ve buna yakışır bir yaklaşımla
yeteneklerimizi kültürel farklılıkları da
özümseyerek genişletiyoruz. Etik değerler, eğitim
ve kültür, sürdürülebilir doğal kaynaklar ve
çevresel konular en yüksek seviyede
destekleniyor. Bu yaklaşımı;
• İnsanımıza yatırım
• Müşterilerimize sağladığımız fayda ve hizmetler
• Sürdürülebilir çevresel operasyonlar
• Kendi ülkemiz ile başlayıp daha geniş ölçeğe
taşıdığımız sorumluluk

Impact Day
Kurumsal sorumluluk yaklaşımımız kapsamında
hayata geçirdiğimiz en önemli
etkinliklerimizden biri “Impact Day”. Toplumsal
yatırımlarımızın göstergesi olarak Deloitte üye
firmaları çalışanlarının gönüllü olarak katıldıkları
bu etkinlikler, dünya çapında 60’a yakın ülkede,
48 binden fazla çalışanın katılımıyla gerçekleşiyor.
Deloitte Türkiye olarak 2010 yılı itibariyle biz de
Impact Day organizasyonlarımızı hayata
geçirmeyi planlıyoruz.
Deloitte’un Global CEO’su Jim Quigley DEVAK’ın
konuğuydu
27 Ekim 2009’da Türkiye’yi ziyaret eden Jim
Quigley; Deloitte Türkiye’nin yarattığı bilinirlik,
hizmet kalitesi ve hayata geçirdiği Deloitte Eğitim
Vakfı’ndan çok etkilendiğini belirtti. DEVAK’ın bir
çok öğrenciye sunduğu burs fırsatının ve Deloitte
Türkiye profesyonelleri ile öğrencileri buluşturan
mentorluk projelerinin, kısa vadede olduğundan
çok daha fazla uzun vadede sektöre fayda
getireceğinin altını çizen Jim Quigley, bunun
Türkiye için de çok anlamlı bir yapı taşı olduğunu
ifade etti. Jim Quigley, Deloitte Türkiye’nin
DEVAK bünyesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin
tüm Deloitte üye şirketlerine örnek olması
gerektiğini belirtti.

başlıklarıyla özetliyoruz.

“

Açıkça hesap verme ve sorumluluk çağına giriyoruz.
Güçlü bir kişisel etik yaklaşımının ikamesi bulunmuyor ve
dünyanın her yerindeki liderler farkındalıklarını arttırarak bu
konuyu bütünlük içinde sürdürenleri ödüllendirmeli. Deloitte
bünyesinde etik davranışlara hassasiyetle yaklaşıyoruz.

“

Jim Quigley
Deloitte Global CEO
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Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık
Deloitte Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından, küresel ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek ve küreselleşmeyi tüm
insanların yararına olacak şekilde işletebilmek için önerilen 10 temel ilkeyi içeren Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza koyan
firmalar arasında yer alıyor.
Sözleşme uyarınca Deloitte Türkiye insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluğa karşı mücadele ana başlıkları altında,
çağdaş değerlerle uyum içinde, evrensel olarak kabul görmüş 10 temel ilkeyi uygulamayı ve bunların yaygınlaşması için çaba
göstermeyi kabul etti.
26 Temmuz 2000’de New York’taki Birleşmiş Milletler merkezinde temelleri atılan Küresel İlkeler Sözleşmesi bugüne kadar
dünyanın her yerinden üç binden fazla özel şirket ve sivil toplum örgütü tarafından imza edildi.

Küresel İlkeler Sözleşmesi hakkında
Şimdiye kadar üç binden fazla şirket, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşu tarafından imzalanan Küresel İlkeler Sözleşmesi,
gelişen ekonomi, ticaret ve teknoloji ile birbirlerine bağımlılıkları artan ülke, kültür ve insanlar arasında, yaşanan sorunlar
karşısında ortak bir platform yaratmayı ve sorumlu vatandaşlık kavramını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.
Gönüllü bir hareket olan Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin iki temel hedefi bulunuyor:
• Anlaşmanın esasını oluşturan 10 temel ilkeyi iş dünyasındaki faaliyetlere entegre etmek,
• Binyıl Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere, BM hedeflerini destekleyen girişimler için katalizör görevini yerine getirmek.
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 temel ilkesi şöyle sıralanıyor:

Çalışma İlkeleri
İlke 3 : Örgütlenme özgürlüğü ve toplu
sözleşme haklarının etkin bir şekilde tanınması
İlke 4 : Her türlü zorlayıcı ve baskı altında
çalıştırmanın engellenmesi
İlke 5 : Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne
geçilmesi
İlke 6 : İşe alma ve çalışma süreçlerinde
ayrımcılığın önlenmesi
Çevre İlkeleri
İlke 7 : Çevre ile ilgili konularda, zarar
oluşmadan önleyici yaklaşımın desteklenmesi
İlke 8 : Daha etkin bir çevre sorumluluğunun
yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması
İlke 9 : Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi
ve yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması
Ahlak İlkeleri
İlke 10 : Tehdit ve rüşvet dahil tüm ahlakdışı
davranışlara karşı çalışılması
.

“

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının çağdaş ve evrensel
ilkeleri benimseyerek sürdürülebilir faaliyetlere odaklanmaları
ve böylece hem kendileri, hem de ekonomi için değer
yaratmaları Deloitte olarak bizim öncelikli hedefimizdir.
Kalkınmanın, refahın artmasının ve yeni kuşakların
geleceklerinin güvence altına alınmasının yolu, BM Küresel
İlkeler Sözleşmesi’nin öngördüğü kapsamlı işbirliğinden ve
evrensel ilkelerin benimsenmesinden geçmektedir. Deloitte bu
çerçevede bütün faaliyetlerinde bu alandaki sorumluluklarını
ön plana çıkarmakta ve gereğini yerine getirmektedir.
Özel sektör ve kamu kuruluşlarının Birleşmiş Milletler
tarafından belirlenen 10 temel ilke etrafında buluşması ve
sürdürülebilir kalkınmayı hayata geçirmek için birlikte
çalışması çok önemli. Deloitte Türkiye olarak ortak hedefler
doğrultusunda gereken her türlü adımı atmaktan ve
küreselleşmenin nimetlerinin, çağdaş değerler ekseninde adil
bir şekilde ülkemizin kalkınması için seferber edilmesine
katkıda bulunmaktan gurur ve mutluluk duyarız.”

“

İnsan Hakları İlkeleri
İlke 1 : Etki alanları içinde evrensel insan
haklarının korunmasına destek veya saygı
gösterilmesi
İlke 2 : Kendi kuruluşlarının insan hakları ihlaline
karışmamış olmalarının sağlanması

Levent Yaveroğlu
Deloitte Türkiye Kıdemli Ortağı ve
Yönetim Kurulu Başkanı
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DEVAK bursiyerlerinden mektuplar

“

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat ve İşletme Bölümü ikinci
sınıf öğrencisiyim. Gelecek kaygısıyla geçen okul günlerinde en büyük hayalim
Deloitte çalışanlarından biri olmaktı. Hayalini kurduğum firmaya bağlı bir vakfın
burs duyurusu benim için çok heyecan vericiydi. DEVAK'tan mülakat daveti
alınca çok daha heyecanlı ve eğitici bir süreç başladı. Sun Plaza'nın modern ve iş
kokan havasında beni toplantı odasına davet eden hanımefendi elimi öyle sıkı öyle
sıcak sıktı ki o andan itibaren Deloitte'un dolayısıyla DEVAK'ın kendine güvenen
insanların yuvası olduğunu anladım. Bu his kimilerine göre çok basit gelebilir
ama aslında kurumsal kimliğe can veren en temel duygudur. Hem kendine
güvenmek hem de karşındaki insana güvende olduğunu hissettirmek...
Unutulmaz bir mülakat süreci yaşadım; hiç tahmin edemeyeceğim kadar güler
yüzlü ve samimi dört insan beni evlerine gelmiş bir misafir gibi büyük bir
ihtimamla ağırladılar. Cevaplarını istedikleri soruları yönelttikleri sırada, kendimi
test edilen bir öğrenciden olmaktan ziyade çok eğlenceli bir sohbetin içinde
buldum.Toplantı odasından aynen ben de davet edildiğim gibi sımsıkı el
sıkışarak çıktım. Bu kurumun içinde geçen her saniyede yeni bir şey
öğrendiğinizin ve öğrenecek daha çok şeyinizin olduğunun mutlaka farkına
varıyorsunuz.
DEVAK bursu maddi olarak bir öğrencinin aylık her ihtiyacını fazlasıyla
karşılayabilecek düzeyde ama bu bursun biz bursiyerlere verdiği manevi destek ve
bursu hak etmiş olmanın uyandırdığı özgüven duygusu çok daha önemli. Bu
ailenin bir parçası olmak hem çok gurur verici hem de harika bir referans. Birçok
öğrencinin mezun olduktan sonra bile yaşayamayacağı bir ortam, bize daha
üniversite sıralarındayken sunuluyor. Şimdi biz Deloitte Eğitim Vakfı’nın,
belirlediği "Türk iş dünyasına yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, global vizyona
sahip, lider insan kaynağı yetiştirme" misyonu çerçevesinde, geleceğin
profesyonelleri adayları olarak onların seçtiği ve bu pozisyona layık gördüğü
noktadayız. Bunu bilmek, hissetmek bile aydınlık bir geleceğin habercisi...

“

Müge Yasar
İstanbul Üniversitesi
İngilizce İktisat Bölümü
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“

Sevgili DEVAK üyeleri ve değerli çalışanları,
Bu yıl hayatımda çok güzel başlangıçlar yer aldı. Hem Deloitte gibi önemli bir
şirketin Türkiye'deki vakfından haberdar oldum ve bazı üyeleriyle tanıştım, hem
de eğitim bursunuz sayesinde öğrenim hayatım çok daha verimli geçiyor.
Bursunuzun yanında, biz öğrencilere olan olumlu yaklaşımlarınız ve diğer
çalışmalarınız sayesinde de hem kendimizi iş yaşamına daha iyi bir şekilde
hazırlıyoruz, hem de desteğinizi arkamızda hissetmek bize, özellikle de bana
büyük bir güç veriyor. Her bir çalışanınıza ayrı ayrı teşekkürler. Vakfınız var
olduğu sürece, eminim ki benim gibi birçok öğrenci arkadaşım için okul hayatı
ve sosyal yaşam çok daha güzel geçecek. Her şey için sonsuz teşekkürler DEVAK.

“

Şevki Dilek
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

“

“

DEVAK benim hayatımda,hem akademik hem de özel hayatımda, tam anlamıyla
bir dönüm noktasıdır. DEVAK ın bana ve diğer bursiyer arkadaşlarıma sağladığı
imkanlar sayesinde bugün özel hayatımla ilgli sorunlarım en aza inmiş bir
şekilde sınıfa girdiğimde o problemleri dışarıda bırakabiliyor ve derslerime
odaklanabiliyorum, bu sayede hayata daha olumlu daha yapıcı bakıyorum. Ayrıca
DEVAK hayata bakış açımı olumlu kılmakla kalmıyor, akademik alanda
kesinlikle motive edici bir faktör olarak dahil oluyor hayatıma.Bizim hem kişisel
hem de akademik gelişmemize verdiği önem ve bu konuda bize sağladığı
imkanlardan dolayı Devak’a tekrar teşekkür ediyorum.

Burak Anıl Özgür
Boğaziçi Üniversitesi
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Deloitte Eğitim Vakfı ve
Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2009 Tarihi İtibariyle
Konsolide Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetim Raporu
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Deloitte Eğitim Vakfı ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetim Raporu

İçindekiler
Bağımsız Denetim Raporu
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerindeki
Konsolide Finansal Durum Tabloları

20 - 21

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren
yıllara ait Konsolide Gelir ve Gider Tabloları

22

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren
yıllara ait Konsolide Özkaynak Değişim Tabloları

23

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren
yıllara ait Konsolide Nakit Akım Tabloları

24

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar

25 - 45

19

20

21

DELOITTE ETM VAKFI VE BALI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARHLER TBARYLE
KONSOLDE FNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) cinsinden ifade edilmitir).

VARLIKLAR

Cari Dönem
31 Aralk
2009

Geçmi Dönem
31 Aralk
2008

4.932.011

2.551.647

7
8

2.304.821
1.146.801
1.407.570
658
71.786

1.292.909
874.990
263.368
118
110.551

8

375

9.711

5.135

1.137

2.812
349
1.974

1.046
91

4.937.146

2.552.784

Not

Dönen Varlklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Menkul Kymetler
Ticari Alacaklar
Dier Ksa Vadeli Alacaklar
Stoklar
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar

3
4
5-6

Dier Dönen Varlklar
Duran Varlklar
Maddi Duran Varlklar
Maddi Olmayan Duran Varlklar
Gelecek Yllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar

8

TOPLAM VARLIKLAR

22

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

KAYNAKLAR

Not

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Mali Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
Borç ve Gider Karşılıkları
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gelir Tahakkukları

9
6 - 10
11
12
13 - 14

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Borç ve Gider Karşılıkları

13

ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Anavarlık
Yedek Akçe ve İhtiyatlar
Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası
Geçmiş Yılar Gider Fazlası (-)
Dönem Net Gelir / (Gider) Fazlası

15

Azınlık Payları
TOPLAM KAYNAKLAR
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Cari Dönem
31 Aralık
2009

Geçmiş Dönem
31 Aralık
2008

1.549.801

280.794

23.223
1.355.797
2.136
200
139.080
29.357
8

9.383
168.858
1.415
15.051
70.052
16.029
6

45.970

15.549

45.970

15.549

3.341.375

2.256.441

3.341.440
350.000
13.789
1.892.020
1.085.631

2.255.809
350.000
44.187
1.861.622

(65)

632

4.937.146

2.552.784

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
KONSOLİDE GELİR VE GİDER TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

Cari Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2009

Önceki Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2008

3.865.351

3.068.190

965.064
2.564.017
336.268
2

1.649.787
1.205.990
212.404
9

(2.770.685)

(1.168.452)

(142.355)
(1.659.005)
(931.737)
(37.584)
(4)

(10.301)
(846.317)
(277.910)
(33.922)
(2)

1.094.666

1.899.738

(9.087)

(37.560)

Dönem Net Gelir / (Gider) Fazlası

1.085.579

1.862.178

Dönem Net Gelir / (Gider) Fazlasının Dağılımı
Azınlık payları
Ana ortaklık payları

(52)
1.085.631

556
1.861.622

Not
Gelirler Toplamı
Gelirler, Fonlar ve Bağışlar
İktisadi İşletme Gelirleri
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
Olağandışı Gelir ve Karlar

18
18
21

Giderler Toplamı
Amaca Yönelik Giderler
İktisadi İşletme Giderleri
Faaliyet Giderleri
Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar
Olağandışı Gider ve Zararlar

19
19
20
22

Vergi Öncesi Gelir / (Gider) Fazlası
Vergi

14

24

25

350.000

350.000

1 Ocak 2009 itibariyle bakiye

Dönem net gelir / (gider) fazlası
Transferler
Ödenen temettüler
31 Aralık 2009 itibariyle bakiye

Anavarlık

13.789
13.789

-

Yedek Akçe ve
İhtiyatlar

1.847.833
1.892.020

44.187

Geçmiş Yıllar
Gelir Fazlası

-

-

Geçmiş Yılar
Gider Fazlası (-)

1.085.631
(1.861.622)
10.784.730

1.861.622

Dönem Net
Gelir / (Gider)
Fazlası

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

1.085.631
3.341.440

2.255.809

Ana Ortaklığa
Ait
Özkaynaklar

31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI
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(52)
(645)
(65)

632

Azınlık Payları

1.085.579
(645)
3.341.375

2.256.441

Toplam

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

Not

Cari Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2009

Önceki Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2008

1.085.579

1.862.178

1.635
13.947
50.649
30.421
29.357
(10.904)
9.087

2.092
10.793
(107.994)
15.549
16.029
(4.975)
(1.678)
(2.271)
37.560

1.209.771

1.827.283

(1.158.149)
(540)
8.356
(1.883)
1.186.939
(14.851)
53.722
-

(274.161)
(118)
6.761
(91)
155.193
15.051
70.313
-

1.283.365

1.800.231

(9.087)

(47.201)

1.274.278

1.753.030

(271.811)
(3.750)

(874.990)
(3.138)

(275.561)

(878.128)

23.223
(9.383)
(645)

9.383
10.188
50

13.195

19.621

1.011.912

894.523

GRUP’UN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Dönem net gelir fazlası
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımına ulaşmak için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları giderleri
Şüpheli alacak karşılıkları
Finansal varlık değerleme (gelirleri) / giderleri
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Kullanılmamış izin karşılıkları
Vakıf’a bağışlanan bağlı ortaklıkların sermaye tutarı
Gider tahakkukları
Tahakkuk eden faiz gelirleri
Vergi karşılığı

5
4
13
13
15
3
14

İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit
Ticari alacaklardaki değişim
Stoklardaki değişim
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim
Diğer alacaklar ve duran varlıklardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
Alınan avanslardaki değişim
Diğer kısa vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
Diğer uzun vadeli borçlardaki değişim
Faaliyetlerden elde edilen nakit
Ödenen kıdem tazminatı
Ödenen vergiler

8 - 14

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal varlıklardaki değişim (net)
Maddi olmayan duran varlık alımları

4

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Alınan finansal borçlar
Finansal borçların geri ödemeleri
Vakıf’a bağışlanan bağlı ortaklıkların net varlıkları
Ana ortaklık dışı paylardaki sermaye / (temettü) ödemeleri

9

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3

1.292.909

398.386

Kur farkı ve faiz tahakkuklarının nakit ve nakit benzerlerine etkisi

3

-

-

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3

2.304.821

1.292.909
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31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

1.

VAKIF’IN VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN ORGANİZASYONU VE FAALİYETLERİ
Vakıf 2007 yılında Türkiye’ye ve Türk iş dünyasına değer katacak insanlar yetiştirmek amacıyla
kurulmuştur. Vakıf’ın temel misyonu Türk iş dünyasına yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, global
vizyona sahip, lider insan kaynağı yetiştirilmesine destek vermek amacıyla yetenekli öğrencilere burs
vermek ve eğitim kurumları kurmaktır.
Vakıf kişilerden ve kurumlardan nakit yardım ve gayrimenkul bağışı kabul etmektedir. Bağışlar, özel
bazı projelere yardım amacıyla şartlı olabileceği gibi, şartsız bağışlar da projelerde
kullanılabilmektedir.
Vakıf, Deloitte Türkiye ve iş dünyasının diğer kurumları tarafından yapılan bağışlara ilave olarak
yeni gelir kaynakları yaratmak yolunda değişik iktisadi teşebbüsler kurmakta ve ortak olmaktadır. Bu
rapor kapsamında Vakıf ve konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkları hep birlikte “Grup” olarak
nitelendirilmektedir. Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları aşağıda
açıklanmıştır:
DEVAK Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. (“Deloitte Akademi”)
Bağlı ortaklık faaliyetlerini Deloitte Akademi kimliği ile yürütmektedir. Deloitte Akademi'nin
misyonu değişimin yönetiminde, eğitim, öğretim ve danışmanlık sahasında kurumlarla birlikte
çalışmak ve kişilere mesleki kariyerlerini geliştirmelerinde yardımcı olmaktır. Deloitte Akademi
yönetim kurulu üyelerinden, şirket uzmanlarına kadar her seviyedeki profesyonelin, halka açık, çok
uluslu şirketlerden, KOBİ’lere kadar her büyüklükteki işletmenin eğitim ihtiyaçlarına cevap
vermektedir. Deloitte Akademi sınıf içi eğitim programları, şirketlerin ihtiyaçlarına özel eğitimler ve
web tabanlı eğitim programları sunmaktadır.
DEVAK Teknoloji, Çözüm ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. (“Deloitte Teknoloji”)
Bağlı ortaklık faaliyetlerini Deloitte Teknoloji kimliği ile yürütmektedir. Deloitte Teknoloji
şirketlerin iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları kurumsal danışmanlık hizmetleri ile bilgi
teknolojilerini entegre ederek çözebilmelerine destek olabilmek, teknoloji alanında mükemmelliği
sağlamak hedefiyle kurulmuştur. Deloitte Teknoloji, ticari yazılımların geliştirilmesi, satışı,
uyarlanması, teknik altyapı ve yazılım danışmanlığı, dış kaynak kullanımı ve uygulama servis
sağlayıcılığı alanlarında hizmet vermektedir. Bilgi yönetiminden teknik strateji danışmanlığına,
teknik altyapı işletim ve yönetiminden güvenlik ve uyumluluk alanlarına geniş bir yelpazede hizmet
sunmaktadır.
Vakıf’ın konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklarının detayları aşağıda verilmektedir:

Deloitte Akademi
Deloitte Teknoloji

Kuruluş ve
faaliyet yeri
İstanbul
İstanbul
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Sermayedeki
pay oranı
%99,50
%99,50

Esas faaliyet konusu
Eğitim, öğretim danışmanlığı
Bilgi teknolojileri danışmanlığı

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

1.

VAKIF’IN VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN ORGANİZASYONU VE FAALİYETLERİ
(devamı)
Vakıf 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Vakıflar” ile ilgili maddeleri uyarınca kurulmuştur.
Vakıf faaliyetleri ve finansal raporlama konusunda Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ilgili
mevzuatına tabidir.
Vakıf’ın ve bağlı ortaklıklarının iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:
Deloitte Eğitim Vakfı
Sun Plaza, Maslak Mahallesi,
Bilim Sokak No: 5, Kat: 29 Şişli / İstanbul, 34398 Türkiye
Telefon: + 90 (212) 366 66 00
Faks: + 90 (212) 366 60 89
E-mail: info@devak.org.tr
http://www.devak.org.tr
Finansal Tabloların Onaylanması
Ekli konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 22 Nisan 2010
tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir.

2.

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI
İlişikteki finansal tablolar, Türkiye’de geçerli genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun
olarak hazırlanmıştır. Vakıf ve bağlı ortaklıkları defterlerini ve kanuni finansal tablolarını
(“Kanuni Finansal Tablolar”) Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen
muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Bu kapsamda bilanço usulüne tabi
olan Vakıf ve bağlı ortaklıklarının muhasebe kayıtları Maliye Bakanlığı tarafından 26 Aralık
1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliği ile 16 Aralık 1993 tarih ve 21790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2
Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine uygun olarak
düzenlemektedir. Anılan tebliğler, finansal tabloların 1994 yılından başlayarak, tekdüzen hesap
planı ve bazı temel muhasebe ve raporlama kavramlarının kullanılarak, standart bir şekilde
hazırlanmalarını ve anılan temel muhasebe kavramlarının daha sonra yayımlanacak muhasebe
standartlarıyla tamamlanacağını öngörmektedir.
Bununla birlikte 27 Eylül 2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Vakıflar Yönetmeliği’nin 50’nci Maddesi ile vakıflarca kullanılacak bir tek düzen hesap
planı ve standart finansal tablolar yayımlanmıştır.
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal tabloların standart bir şekilde düzenlenmesinde kullanılan
tekdüzen hesap planı ve bazı temel muhasebe ve raporlama kavramlarına tamamlayıcı olan
muhasebe standartları henüz yayımlanmamıştır.
Vakıf tarafından kullanılan hesap planı, temel muhasebe ve raporlama kavramları Maliye
Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tek düzen hesap planı ve
raporlama kavramlarıyla uyumlu olup, Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
yayımlanan tek düzen hesap planı ile temel muhasebe kavramlarını tamamlayan kesin muhasebe
standartlarının yayımlanmamış olması sebebiyle 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal
tabloların hazırlanmasında, aşağıda özetlenen ve bir önceki hesap dönemi ile uyumlu olan belli
başlı muhasebe ilkeleri kullanılmıştır:
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI (devamı)
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
Vakıf’ın bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle detayları
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık
2009
Sermayedeki
pay oranı

31 Aralık
2008
Sermayedeki
pay oranı

Bağlı Ortaklıklar

Kuruluş ve
faaliyet yeri

Deloitte Akademi

İstanbul

%99,50

%99,50

Deloitte Teknoloji

İstanbul

%99,50

%99,50

Esas faaliyet
konusu
Eğitim, öğretim
danışmanlığı
Bilgi teknolojileri
danışmanlığı

Vakıf’ın doğrudan veya dolaylı olarak %50’sinden fazlasına iştirak ettiği veya oy hakkına sahip
olması nedeniyle işlemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu bağlı ortaklıklar tam olarak
konsolide edilmektedir. Vakıf ve konsolide edilen bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen önemli
işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında yok edilir. %100’üne sahip olunmayan konsolide bağlı
ortaklıkların net varlıkları ve net kar / zararındaki üçüncü şahıslara ait paylar konsolide finansal
tablolarda azınlık payı olarak gösterilmektedir.
Vakıf’ın finansal ve operasyonel politikalarına önemli ölçüde etki edebildiği tüzel kişilikler,
iştirak olarak adlandırılır ve özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilirler. Özkaynak
yönteminde iştirak, net varlık tutarıyla konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti sonucunda
ortaya çıkan Vakıf payı konsolide gelir ve gider tablosuna dahil edilir. İştiraklerin net aktif
değerindeki düşüşün geçici olmaması durumunda iştirak değeri, konsolide finansal tablolarda
azaltılmış değeriyle gösterilir.
Bir şirketin Vakıf tarafından satın alımı gerçekleştiğinde ilgili bağlı ortaklığın aktif ve pasifleri,
alım günü itibariyle gerçeğe uygun değerleriyle ölçülür. Azınlıkların payı, aktif ve pasiflerin
gerçeğe yakın değerlerinin azınlık payı oranında hesaplanmasıyla elde edilir. Dönem içinde
alınan veya satılan iştiraklerin, alımın gerçekleştiği tarihten başlayan veya satışın gerçekleştiği
tarihe kadar olan faaliyet sonuçları konsolide gelir ve gider tablosuna dahil edilir.
Gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların finansal tablolarını diğer grup içi şirketlerinin
uyguladığı muhasebe prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yapılır.
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve
önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı
cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde
önemli bir değişikliği olmamıştır.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI (devamı)
Kullanılan Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları, faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede
geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal
durumu ve faaliyet sonuçları, Vakıf’ın geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için
sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para Birimi Hakkında Kanun” (“5083 sayılı
Kanun”) ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para biriminin ismi Yeni Türk Lirası (“YTL”), alt
birimi ise Yeni Kuruş (“YKR”) olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan 22 Ağustos 2008 tarihli ve
26975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun “Yeni Türk Lirası ve Yeni
Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Bakanlar
Kurulu Kararı”’nın eki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para birimi olan YTL ve
YKR’de yer alan “Yeni” ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı
hükme bağlanmıştır. Bu sebeple ekli konsolide finansal tablolar Türk Lirası (“TL”) cinsinden
hazırlanmıştır.
Gelirler, Fonlar ve Bağışlar:
Kullanımı şarta bağlı bağışlar, anavarlık veya ilgili fon hesaplarına dahil edilmekte, kullanımı
şarta bağlı olmayan bağışlar ise gelir ve gider tablosuna gelir olarak kaydedilmektedir.
Şarta yönelik kullanımlar için fonlardan elde edilen faizler kullanılmaktadır. Şarta bağlı fonlar
üzerinden elde edilen faiz ve menkul kıymet gelirleri ile şarta bağlı olmayan bağışlar üzerinden
elde edilen faizler gelir ve gider tablosunda faiz gelirleri ve menkul kıymet satış karları altında
gösterilmektedir.
Gelir ve gider farkları projelerin bir sonraki yıla devreden kısımları olup izleyen yılda
kullanılmaktadır.
Şartlı fonlarla ilgili yatırımlar fonlar bazında ayrı olarak izlenmektedir.
Hizmet sunum sözleşmesinden elde edilen gelir, sözleşmenin tamamlanma aşamasına göre
muhasebeleştirilir. Bu kapsamda hizmet sözleşmenin yada hizmetin tamamlanmasını müteakip
ücret ve komisyonlar tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde
edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren efektif faiz
oranına göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu
zaman kayda alınır.
Vakıf’ın bağış gelirleri bağışlara ilişkin sınırlamalara tabidir. Ancak bağlı ortaklıkların gelirleri
üzerinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI (devamı)
Netleştirme:
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkının var olması, net olarak
ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması, veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine
getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile
gösterilirler.
Muhasebe Tahminleri:
Konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında Grup Yönetimi’nin, bilanço tarihi itibariyle
finansal tablolarda yer alan varlıklar ve yükümlülüklerin bilanço değerlerini, bilanço dışı
yükümlülüklere ilişkin açıklamaları, dönem içerisinde oluşan gelir ve giderlerin tutarlarını
etkileyebilecek tahmin ve varsayımlarda bulunması gerekmektedir. Gerçek sonuçlar, bu
tahminlerden farklılık gösterebilmektedir.
Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilir.
Varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilir. Maliyete yasal
harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen
varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri Grup’un ilgili muhasebe politikası
uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman
yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman
yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık
2008 tarihleri itibariyle Grup, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni faydalı ömür sürelerine
göre, maddi duran varlıklarını normal amortisman yöntemi kullanarak tam yıl amortismana tabi
tutmuştur.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu
oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve
gelir ve gider tablosuna dahil edilir.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar:
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş
değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı
ömürlerine göre doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve itfa
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl
gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI (devamı)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (devamı):
Bilgisayar yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar
geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine
göre itfaya tabi tutulur.
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Grup, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan
yeni faydalı ömür sürelerine göre, maddi olmayan duran varlıklarını normal itfa yöntemi kullanarak
tam yıl itfaya tabi tutmuştur.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü:
İtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da
olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri
kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir
tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki
değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama
tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
Borçlanma Maliyetleri:
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma
maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil
edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal
yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun
borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir.
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde gelir ve gider tablosuna kaydedilmektedir.
Finansal Araçlar:
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren
vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda
değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Yabancı para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri cari dönem sonu kurundan
değerlenmişlerdir.
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FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI (devamı)
Finansal Araçlar (devamı):
Finansal varlıklar / menkul kıymetler
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen
harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım
araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir
kontrata bağlı olan işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Borsalarda işlem gören finansal varlıklar için gerçeğe uygun değerler borsa rayiçleri veya piyasa
değerleri kullanılarak bulunur. Piyasa değeri bilinmeyenler için defter değeri gerçeğe uygun tahmini
değerleridir.
Vade sonuna kadar elde tutulacaklar haricinde kalan finansal varlıklar bilanço tarihindeki rayiç
değerleri ile değerlendirilirler ve bu finansal varlıklardan kaynaklanan gerçekleşmemiş kar ve
zararlar gelir ve gider tablosuna yansıtılır. Aktif bir piyasada oluşmuş piyasa fiyatı olmayan ve diğer
değerleme yöntemleri kullanılarak piyasa değeri tespit edilemeyen finansal varlıklar, sürekli bir değer
düşüklüğü bulunmadığı takdirde, ekli konsolide finansal tablolarda maliyet değerleri ile
gösterilmiştir.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü
boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini
nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Menkul kıymetler dışındaki finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle
hesaplanmaktadır.
Ticari alacaklar ve ticari borçlar
Grup tarafından bir borçluya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar
ertelenmiş finansman gelirinden netleştirilmiş olarak taşınırlar. Ertelenmiş finansman geliri
netleştirilmiş ticari alacaklar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen
dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır.
Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük olmaması
durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir.
Grup, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz
konusu olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturur. Söz konusu bu
karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili
mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar dahil olmak üzere
tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen
değeridir.
Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir
kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından
düşülerek gelir ve gider tablosuna kaydedilir.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI (devamı)
Kur Değişiminin Etkileri:
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede
geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal
durumu ve faaliyet sonuçları, Vakıf’ın geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için
sunum birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL
dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle
kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço
tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile
izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar,
gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir.
Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden
çevrilmeye tabi tutulmaz.
Kur farkları oluştukları dönemdeki gelir ve gider tablosunda muhasebeleştirilir.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun
yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda,
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler:
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde
bulundurularak, bilanço tarihi itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak
harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü
değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil
edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak
muhasebeleştirilir.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI (devamı)
İlişkili Taraflar:
Konsolide finansal tablolarda, Vakıf’ın kurucuları, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu
ve Mütevelli Heyeti üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler,
iştirak ve bağlı ortaklıklar, ilişkili taraflar (“İlişkili Taraflar”) olarak kabul ve ifade edilmiştir.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler:
Vakıf kar amaçlı kurulmuş olmadığından kurumlar vergisine tabi değildir. Ancak, bağlı
ortaklıkları TTK ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak kayıtlarını
tutmakta ve finansal tablolarını hazırlamaktadır. Bu nedenle kurumlar vergisine tabidirler.
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklıklarına konsolide vergi beyannamesi
hazırlamasına izin vermediğinden, ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi
karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye
tabi kar, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya
da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir ve gider
tablosunda yer verilen kardan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi
itibariyle yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları:
Grup Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre en az bir yıl hizmet
verdikten sonra emeklilik nedeniyle işten ayrılan veya istifa ve kötü hal dışındaki nedenlerle işine
son verilen personele kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, İş Kanunu’na göre kıdem tazminatına
hak kazanmış personele ileride ödenmesi muhtemel borç yükünü ifade etmektedir.
Nakit Akım Tablosu:
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Vakıf’ın bağış ve bağlı ortaklıklarının hizmet
sunumu faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit
akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve
elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un
finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Nakit ve nakit benzerleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3
ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer
değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
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3.

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

Kasa
Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat
Bloke mevduat

31 Aralık
2009

31 Aralık
2008

726
184.382
2.119.120
593
2.304.821

803
103.231
1.188.303
572
1.292.909

31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Grup’un vadeli mevduatları aşağıdaki gibidir:
Para Birimi
TL
USD
Vadeli mevduat

Açılış Tarihi

31 Aralık 2009
Faiz Oranı

16.11.2009
30.12.2009

%8,75
%2,50

Vade Tarihi
26.01.2010
01.02.2010

Faiz tahakkuku

Para Birimi
TL
USD
USD
Vadeli mevduat

Tutar
1.215.700
903.420
2.119.120
13.675
2.132.795

Açılış Tarihi

31 Aralık 2008
Faiz Oranı

17.12.2008
17.12.2008
25.12.2008

%21,50
%4,00
%3,75

Vade Tarihi
26.01.2009
26.01.2009
26.01.2009

Faiz tahakkuku

Tutar
168.000
37.308
982.995
1.188.303
2.271
1.190.574

Vadeli mevduatlar için 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle sırasıyla 13.675 TL ve 2.271
TL tutarında faiz tahakkuk ettirilmiştir. Tahakkuk eden faiz gelirleri gelir tahakkukları hesabında
gösterilmiştir (Not 8).
4.

MENKUL KIYMETLER

Yatırım fonları
Hazine bonoları ve devlet tahvilleri

31 Aralık
2009

31 Aralık
2008

1.146.801
1.146.801

94.925
780.065
874.990

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle mevcut olan yatırım fonlarının tamamı Yapı ve Kredi Bankası
A.Ş. tarafından ihraç edilmiş B Tipi Likit fonlardan oluşmakta olup ilgili bilanço tarihi itibariyle
piyasa fiyatlarıyla değerlenmiştir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle mevcut olan Hazine bonoları ve
Devlet tahvillerinin vadesi 7 Mart 2012 olup, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda oluşan piyasa fiyatı ile değerlenmiştir. Bu değerleme sonucu oluşan
57.345 TL (31 Aralık 2008: 107.994 TL) tutarındaki değer artışı gelir tahakkukları hesabında
gösterilmiştir (Not 8).
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5.

TİCARİ ALACAKLAR

Hizmet satışından kaynaklanan ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar (Not 6)
Şüpheli alacaklar
Şüpheli alacaklar karşılığı (-)

31 Aralık
2009

31 Aralık
2008

68.722
1.338.848
24.740
(24.740)
1.407.570

55.003
208.365
10.793
(10.793)
263.368

Eğitim hizmetlerine ait ücretler peşin tahsil edilmektedir. Diğer hizmetlerin satışında uygulanan
ortalama vade 15 gündür. Tahsili mümkün olmayan tahmini tutar için karşılık ayrılmaktadır. Bu
karşılık önceki dönem şüpheli alacak tutarı referans kabul edilerek hesaplanmıştır. 2009 ve 2008
yıllarındaki şüpheli alacaklar karşılığı hareketleri aşağıda gösterilmiştir:

Açılış bakiyesi, 1 Ocak
Dönem gideri
Tahsilatlar
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık
6.

İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER

İlişkili taraflardan alacaklar
Ortaklardan alacaklar
DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. (*)
Deloitte Danışmanlık A.Ş. (*)
DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (*)

(*)

VE

2009

2008

(10.793)
(13.947)
(24.740)

(10.793)
(10.793)

BORÇLAR

İLE

İLİŞKİLİ

31 Aralık
2009

31 Aralık
2008

500.491
10.026
828.331
1.338.848

85
206.500
1.780
208.365

İlişkili taraflardan olan alacaklar genellikle hizmet satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır
ve yaklaşık vadeleri 105 gündür. İlişkili taraflardan olan alacaklar doğası gereği
teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir.

İlişkili taraflara borçlar
Ortaklara borçlar
DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Aras SMMM A.Ş.
Deloitte Danışmanlık A.Ş. (**)

31 Aralık
2009

31 Aralık
2008

548
44.057
1.256.931
1.301.536

40
126.017
126.057

(**) İlişkili taraflara olan borçlar genellikle hizmet alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık
vadeleri 105 gündür.
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6.

İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER (devamı)

İlişkili taraflara hizmet satışları
DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Deloitte Danışmanlık A.Ş.
DRT Kurumsal Finansman Danışmanlık Hizm. A.Ş.

İlişkili taraflardan hizmet alışları
DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Danışmanlık A.Ş.

7.

BORÇLAR

İLE

İLİŞKİLİ

1 Ocak 31 Aralık
2009

1 Ocak 31 Aralık
2008

368.287
1.024.523
387.936
8.821
1.789.567

217.500
98.708
316.208

1 Ocak 31 Aralık
2009

1 Ocak 31 Aralık
2008

16.533
79.016
95.549

35.018
85.752
65.267
186.037

31 Aralık
2009

31 Aralık
2008

658
658

118
118

STOKLAR

Verilen sipariş avansları (*)
Stok değer düşüş karşılığı (-)

(*)

8.

VE

Bilanço tarihi itibariyle verilen sipariş avansları, Deloitte Akademi tarafından verilecek
kurslarda kullanılacak kırtasiye eğitim malzemeleri için verilen avanslardan oluşmaktadır.
Bilanço tarihi itibariyle bu malzemeler henüz alınmadığından aktifleştirilmiş olup kursların
verildiği dönemde giderleştirilecektir.

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI VE DİĞER
DÖNEN VARLIKLAR

Vadeli mevduat faiz tahakkukları (Not 3)
Menkul kıymet değer artışları (Not 3)
Peşin ödenmiş giderler (kısa vadeli)
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
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31 Aralık
2009

31 Aralık
2008

13.675
57.345
766
71.786

2.271
107.994
286
110.551

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

8.

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI VE DİĞER
DÖNEN VARLIKLAR (devamı)

Peşin ödenmiş vergi ve fonlar (*)
Personel avansları
Verilen iş avansları
Diğer dönen varlıklar
Peşin ödenmiş giderler (uzun vadeli)
(*)

9.

83
292
375

9.641
70
9.711

1.974
1.974

91
91

MALİ BORÇLAR

(*)

31 Aralık
2009

31 Aralık
2008

23.223
23.223

9.383
9.383

Bilanço tarihi itibariyle mevcut olan banka kredileri tahakkuk eden vergileri ödemek
amacıyla kullanılan faizsiz spot kredilerden oluşmaktadır.

TİCARİ BORÇLAR

Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar (Not 6)

11.

31 Aralık
2008

Bilanço tarihi itibariyle peşin vergi ve fonlar, Deloitte Akademi ve Deloitte Teknoloji
tarafından geçici vergi dönemlerinde ödenmiş ve mahsubu beklenen vergilerden
oluşmaktadır.

Banka kredileri (*)

10.

31 Aralık
2009

31 Aralık
2009

31 Aralık
2008

54.261
1.301.536
1.355.797

42.801
126.057
168.858

ALINAN AVANSLAR VE PROJE BAZINDA ALINAN ŞARTLI BAĞIŞLAR

Alınan avanslar
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31 Aralık
2009

31 Aralık
2008

200
200

15.051
15.051
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KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

12.

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Ödenecek vergi ve harçlar
Ödenecek SSK primleri

13.

31 Aralık
2009

31 Aralık
2008

113.497
25.583
139.080

59.062
10.990
70.052

31 Aralık
2009

31 Aralık
2008

29.357

16.029

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Kısa vadeli borç ve gider karşılıkları:

Kullanılmamış izin karşılığı
Uzun vadeli borç ve gider karşılıkları:
Kıdem tazminatı karşılığı

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak
şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi
yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6
Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik 60’ıncı
Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal
kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla
ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan
çıkarılmıştır.
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.365,16 TL (31 Aralık 2008:
2.173,19 TL) tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı
karşılığı, Grup’un, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel
yükümlülük tutarının hesaplanmasıdır.
Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

Açılış bakiyesi, 1 Ocak
Hizmet maliyeti
Ödenen tazminatlar
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık
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2009

2008

15.549
30.421
45.970

15.549
15.549
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31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

14.

VERGİ
31 Aralık
2009

31 Aralık
2008

9.087
(9.087)
-

37.560
(37.560)
-

Ödenecek kurumlar vergisi
Cari dönem kurumlar ve gelir vergisi karşılığı
Eksi : Peşin ödenen vergi ve fonlar

Vergi (gideri) / geliri
Cari dönem gelir vergisi

(9.087)
(9.087)

(37.560)
(37.560)

Vakıf kar amaçlı kurulmuş olmadığından kurumlar vergisine tabi değildir. Bağlı ortaklıklar ise Türk
Vergi Mevzuatı gereğince kurumlar vergisi ve gelir vergisi tevkifatına tabidir.
Kurumlar vergisi
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve
onun bağlı ortaklıklarına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermemektedir.
Dolayısıyla, ekteki konsolide finansal tablolarda yansıtılan vergi karşılıkları konsolide edilen
işletmeleri ayrı tüzel kişilik bazında dikkate alarak hesaplanmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazancın
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih
edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden
hesaplanmaktadır.
2009 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2008: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir.
2009 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında
kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir (2008: %20).
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl
taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan
düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü
bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1 - 25 Nisan
tarihleri arasında (özel hesap dönemine sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1
- 25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi otoritesi tarafından bu
beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
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14.

VERGİ (devamı)
Gelir vergisi stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını
kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin
Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi
stopajı yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm
şirketlerde %10 olarak uygulanmaktadır. Bu oran, 5520 Sayılı Kanun’un 15’inci Maddesi’nde 21
Haziran 2006 tarihinden geçerli olmak üzere %15 olarak belirlenmiştir. Ancak yeni Bakanlar
Kurulu Kararı ile değiştirilinceye kadar %10 oranı uygulanmıştır. 23 Temmuz 2006 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren
gelir vergisi stopajının %10’dan %15’e çıkartılmasına karar verilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye
ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.

15.

ÖZKAYNAKLAR
Vakıf, ilk esas ana varlık tutarı olarak 350.000 TL ile 2007 yılında kurulmuştur. Buna ek olarak
Vakıf, ana varlık tutarına eklenmek üzere Nisan 2008 ve Aralık 2008 aylarında olmak üzere
toplam 1.207.485 TL tutarında şartlı bağış almıştır. Ayrıca Deloitte Teknoloji’nin sermayesinde
%99,50 pay oranına tekabül eden 4.975 TL tutarında hisse senedi Vakıf’a bağışlanmıştır. Ayrıca
2009 yılı içinde Vakıf, ana varlık tutarına eklenmek üzere toplam 923.484 TL tutarında şartlı
bağış almıştır.

16.

TAAHHÜTLER VE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

a)

Şarta bağlı yükümlülükler:

Verilen teminat mektupları

b)

31 Aralık
2009

31 Aralık
2008

-

-

31 Aralık
2009

31 Aralık
2008

-

-

Şarta bağlı varlıklar:

Alınan teminat mektupları
Alınan teminat senetleri

31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Grup aleyhine açılmış ve devam eden dava
bulunmamaktadır. Bu kapsamda Grup Yönetimi, konsolide finansal tablo dipnotlarında
açıklanmamış ya da gerekli karşılıkların ayrılmadığı ve Grup’un konsolide finansal durumu ya da
faaliyet sonuçları üzerinde olumsuz etkisi olabilecek devam eden dava ya da yasal takip olmadığı
görüşündedir.
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17.

YABANCI PARA POZİSYONU
Grup’un yabancı para pozisyonu bankadaki vadeli ve vadesiz mevduatlarından oluşmaktadır. 31
Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle bankadaki dövizli bakiyeler aşağıdaki gibidir:
ABD Doları

TL Karşılığı

695.551
600.000

1.051.882
903.240

31 Aralık 2008
31 Aralık 2009
18.

GELİRLER

Vakıf’ın ana varlığına eklenmek kaydıyla yapılan şartlı
yardımlar
Bağış gelirleri
Gelirler, fonlar ve bağışlar
Teknolojik danışmanlık hizmet gelirleri
Eğitim hizmeti ve danışmanlığı gelirleri
Teknolojik danışmanlık hizmet gelirleri iadeleri
Eğitim hizmeti ve danışmanlığı gelirleri iadeleri
İktisadi işletme gelirleri

19.

1 Ocak 31 Aralık
2009

1 Ocak 31 Aralık
2008

923.484
41.580
965.064

1.212.460
437.327
1.649.787

1.372.362
1.194.207
(2.552)
2.564.017

465.569
813.162
(70.000)
(2.741)
1.205.990

3.529.081

2.855.777

1 Ocak 31 Aralık
2009

1 Ocak 31 Aralık
2008

(142.355)
(142.355)

(10.301)
(10.301)

(1.082.951)
(35.014)
(457.207)
(83.833)
(1.659.005)

(478.899)
(175.000)
(156.629)
(35.789)
(846.317)

(1.801.360)

(856.618)

GİDERLER

Vakıf’ın amaca bağlı proje maliyetleri
Amaca yönelik giderler
Personel giderleri
Taşeron personel giderleri
Eğitim otel giderleri
Eğitim materyal giderleri
İktisadi işletme giderleri
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20.

FAALİYET GİDERLERİ
1 Ocak 31 Aralık
2009

1 Ocak 31 Aralık
2008

(915)
(553)
(1.468)

(324)
(1.475)
(1.799)

(728.083)
(89.822)
(19.208)
(40.844)
(4.262)
(1.635)
(46.415)
(930.269)

(199.924)
(32.088)
(5.448)
(15.136)
(3.600)
(2.092)
(17.823)
(276.111)

(931.737)

(277.910)

Temsil ve ağırlama giderleri
Broşür ve basılı malzeme giderleri
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Personel giderleri
Teknik ve idari giderler
Bilgi işlem giderleri
Ofis giderleri
Vergiler
Amortisman ve itfa payları
Diğer giderler
Genel yönetim giderleri

21.

22.

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1 Ocak 31 Aralık
2009

1 Ocak 31 Aralık
2008

Fon faiz gelirleri
Vadeli mevduat faiz gelirleri
Opsiyon prim gelirleri
Faiz gelirleri

50.254
50.254

2.939
39.880
6.416
49.235

Menkul kıymet satış karları
Kambiyo karları

224.309
61.705
336.268

109.063
54.106
212.404

1 Ocak 31 Aralık
2009

1 Ocak 31 Aralık
2008

(13.947)
(4.412)
(19.225)
(37.584)

(10.793)
(23.129)
(33.922)

DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR

Karşılık giderleri
Kambiyo zararları
Diğer
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23.

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR
31 Aralık 2009 tarihinde 2.365,16 TL olan kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2010 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere 2.427,03 TL’ye yükseltilmiştir.
Vakıf, Yönetim Kurulu’nun 9 Nisan 2010 tarihinde alınan 2010/4 sayılı kararına istinaden
DEVAK Teknoloji, Çözüm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hisselerinin satılmasına karar
vermiştir.
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Denetçi Raporu
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