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Halk Varlık Kiralama A.Ş.  

Genel Kurulu’na 

İstanbul 

 

1)  Görüş 

 

Halk Varlık Kiralama A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2019 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren 

hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış 

tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan 

finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

 

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı 

tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları’na (“TFRS’ler”) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

 

2)  Görüşün Dayanağı 

 

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları’na ve 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim 

Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS’ler”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu 

Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız 

Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan 

Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili 

mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve 

mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim 

sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir 

dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

 

3) Dikkat Çekilen Hususlar 

 

16 numaralı Dipnot’ta da ayrıca belirtildiği üzere, Şirket’in Ana Ortaklığı konumunda bulunan Türkiye Halk 

Bankası A.Ş.’nin (“Ana Ortak Banka”) etkilenebileceği aşağıdaki hususlara dikkat çekmekteyiz:  

 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New York Güney Bölge Savcılığı tarafından 15 Ekim 2019 tarihinde İran 

yaptırımlarının ihlal edilmesi ile ilgili Ana Ortaklık Banka hakkında New York Güney Bölge Mahkemesinde 

(“Bölge Mahkemesi”) dava açılmıştır. Bu dava ve Ana Ortaklık Banka’nın Bölge Mahkemesi ile ABD İstinaf 

Mahkemesi İkinci Dairesi (İkinci İstinaf) nezdinde yaptığı itiraz ve temyiz süreçleri devam etmektedir. İkinci 

İstinaf, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Bölge Mahkemesinde yürütülen duruşmaların geçici olarak 

durdurulmasına karar vermiştir. 

 

Ayrıca, 19 Temmuz 2019 tarihinde tahliye edilerek Türkiye’ye dönen Ana Ortaklık Banka'nın eski yöneticisiyle 

ilgili ceza ile sonuçlanan davanın temyiz süreci devam etmektedir.  

 

Ana Ortaklık Banka Yönetimi, bu aşamada, Ana Ortaklık Banka hakkında devam eden temyiz aşamasındaki 

davadan kaynaklanan herhangi bir olası ceza, yaptırım veya önlem uygulanmadığını belirtmiştir. ABD’li yetkili 

kurumlar tarafından Ana Ortaklık Banka’nın finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek bir karar 

alınması ve bu hususun Şirket üzerindeki etkisi belirsizliğini korumaktadır. Ana Ortaklık Banka’nın finansal 

tablolarında bu hususlarla ilgili herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. Ancak, yukarıda açıklanan hususlar, 

tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir. 

 

 



 

  

 

4)  Kilit Denetim Konuları 

 

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir. 

 
5) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları  

 

Şirket Yönetimi; finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde 

sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü 

iç kontrolden sorumludur.  

 

Finansal tabloları hazırlarken Şirket Yönetimi; Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 

değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket’i tasfiye etme ya da ticari 

faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan 

sorumludur.  

 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 

 

6) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 

 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:  

 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine 

ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları’na ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bir 

bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir 

yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. 

Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları 

ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları’na ve BDS’lere uygun olarak 

yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta 

ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 

 

 Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve 

görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir.(Hile; muvazaa, 

sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı 

önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden 

yüksektir).  

 

 Şirket’in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim 

prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.  

 

 Şirket Yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe 

tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.  

 

 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi 

şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve 

Şirket Yönetimi’nin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. 

Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki 

ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş 

dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar 

elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirket’in 

sürekliliğini sona erdirebilir.  



 

  

 

 

6) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları (devamı) 

 

 Finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, 

temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı 

değerlendirilmektedir.  

 

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, 

bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu 

olanlara bildirmekteyiz. 

 

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 

bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ve -

varsa- ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız. 

 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız 

denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun 

kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz 

sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai 

durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. 

 

B)  Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca; Şirket’in 1 Ocak 

– 31 Aralık 2019 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolarının, TTK ile Şirket esas 

sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa 

rastlanmamıştır. 

 
TTK’nın 402’nci Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında 

istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.  

 

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Hasan Kılıç’tır. 

 

 

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED 

 

 

 

 

 

Hasan Kılıç, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

 

İstanbul, 14 Şubat 2020 
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HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 

 

31 ARALIK 2019 TARİHLİ  FİNANSAL DURUM TABLOSU  
 

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir) 
 

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 

 
 1 

Cari Dönem
 Geçmiş Dönem

Dipnot 31 Aralık 31 Aralık

Referansları 2019 2018

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar  1.651.937.439  941.176.861

   Nakit ve Nakit Benzerleri 4  1.951.448  956.048

   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 6  1.649.985.499  940.220.813

       Finans Sektörü Faaliyetlerinden 

          İlişkili Taraflardan Alacaklar 13  367.334.328  251.034.295

       Finans Sektörü Faaliyetlerinden 

          İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar  1.282.651.171  689.186.518

   Diğer Dönen Varlıklar  492  -

Duran Varlıklar  8.296  4.205

   Maddi Olmayan Duran Varlıklar  3.334  -

   Peşin Ödenmiş Giderler  4.962  4.205

TOPLAM VARLIKLAR  1.651.945.735  941.181.066

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler  1.650.152.963  940.458.486

   İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 5  1.649.985.499  940.220.813

   Diğer Borçlar 6  81.316  139.865

       İlişkili Taraflara Diğer Borçlar  5.100  5.234

       İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar  76.216  134.631

   Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7  86.148  97.808

ÖZKAYNAKLAR  1.792.772  722.580

Ödenmiş Sermaye 8  100.000  100.000

 Yasal yedekler  20.000  65

    Geçmiş Yıllar Karları/Zararları  602.580  6.988

    Net Dönem Karı/Zararı  1.070.192  615.527

TOPLAM KAYNAKLAR  1.651.945.735  941.181.066

 
 

 

 

  

 



HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 

 

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT 

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 
 

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir)  

 

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 

 
 2 

Cari Dönem
 Geçmiş Dönem

1 Ocak- 1 Ocak-

Dipnot 31 Aralık 31 Aralık

Referansları 2019 2018

KAR VEYA ZARAR KISMI

  Hasılat 9  241.134.125  73.048.359

  Satışların Maliyeti (-) 10  (239.572.696)  (72.071.859)

BRÜT KAR  1.561.429  976.500

  Genel Yönetim Giderleri (-) 11  (188.488)  (178.405)

  Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / (Giderler) 12  (900)  (6.987)

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)  1.372.041  791.108

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ 

FAALİYET KARI (ZARARI)  1.372.041  791.108

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri  (301.849)  (175.581)

  Dönem Vergi (Gideri) Geliri  (301.849)  (175.581)

DÖNEM KARI (ZARARI)  1.070.192  615.527

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)  -  -

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)  1.070.192  615.527

 

 



HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 

 

1 OCAK – 31 ARALIK 2019  DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 
 

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir) 
 

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 

 
 3 

Dipnot 

Referansları

1 Ocak 2019 itibarıyla bakiye 8 100.000 65 6.988 615.527 722.580

Transfer 8 - 19.935 595.592 (615.527) -

Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) - - - 1.070.192 1.070.192

31 Aralık 2019 itibarıyla bakiye 100.000 20.000 602.580 1.070.192 1.792.772

1 Ocak 2018 itibarıyla bakiye 8 100.000 - - 7.053 107.053

Transfer - 65 6.988 (7.053) -

Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) - - - 615.527 615.527

31 Aralık 2018 itibarıyla bakiye 100.000 65 6.988 615.527 722.580

 Kardan Ayrılan 

Kısıtlanmış Yedekler 

 Geçmiş Yıllar 

Kar/Zararları 

 Net Dönem Karı 

/Zararı  Özkaynaklar 

 Birikmiş Karlar 

 Ödenmiş 

Sermaye 

 Ödenmiş 

Sermaye  Özkaynaklar 

 Kardan Ayrılan 

Kısıtlanmış Yedekler 

 Geçmiş Yıllar 

Karları/Zararları  Net Dönem Karı 

 
 

 

 

 



HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 

 

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU 
 

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir) 
 

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 

 
 4 

Cari Dönem
 Geçmiş Dönem

1 Ocak - 1 Ocak -

Dipnot 31 Aralık 31 Aralık

Referansları 2019 2018

A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları

Dönem Karı / (Zararı) 1.070.192 615.527

Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler

Kar Payı (Geliri) ile İlgili Düzeltmeler 9 (239.572.696) (72.071.859)

Kar Payı Gideri ile İlgili Düzeltmeler 10 239.572.696 72.071.859

Vergi  (Geliri) / Gideri ile İlgili Düzeltmeler 7 301.849 175.581

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (63.132) 144.478

Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış) ile İlgili Düzeltmeler  - 373.930

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda (Artış) / Azalış (709.764.686)  -

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış / (Artış) ile

  İlgili Düzeltmeler (58.549) (225.247)

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış / (Azalış) 709.764.686  -

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler (4.583) (4.205)

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

Vergi İadeleri / (Ödemeleri) 7 (313.509) (79.538)

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları  -  -

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları  -  -

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ 

  NET ARTIŞ / (AZALIŞ) (A+B+C) 995.400 856.048

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 956.048 100.000

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.951.448 956.048

 
 

 



HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 

 

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

 

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir) 

 

 
 5 

1. ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 

Halk Varlık Kiralama A.Ş. (“Şirket”),  3 Ekim 2017 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilmiştir.   
 
Şirket’in kuruluş amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) ilgili 
Tebliğ’i ve SPK’nın ilgili düzenlemeleri gereği “Kira Sertifikası” ihraç etmektir. 
 
Şirket, ilgili mevzuat kapsamında, kuruluş amacında yer alan kira sertifikası ihracı ile fon topladığı yatırımcıların 
vekili sıfatıyla, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere faaliyetlerini yürütür: 
 
Şirket’in merkez adresi Barbaros Mahallesi, Şebboy Sk. No: 4B/1 Ataşehir, İstanbul’dur.   
 
31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Şirket’in 1 adet personeli bulunmaktadır.  

 
 

 

Pay Sahibinin Unvanı 

 

Adresi  

 

Hisse Adedi 

Sermaye  

Tutarı (TL) 

Türkiye Halk Bankası A.Ş.  

Barbaros Mah. Şebboy Sk. 

No: 4 Ataşehir 100.000 100.000 

 

Finansal tabloların onaylanması:  

 

Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 14 Şubat 2020 tarihinde yayınlanması için yetki 

verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 

 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

  

2.1  Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

 

TFRS’ye Uygunluk Beyanı 

 

Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca 

belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.  

 

İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 

(“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğ’in 5’inci Maddesi’ne istinaden Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal 

Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TFRS”) esas alınmıştır. 

 

Ayrıca finansal tablolar, KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan “TFRS Taksonomisi Hakkında 

Duyuru” ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan 

formatlara uygun olarak sunulmuştur. 

 

Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. 

 

Kullanılan Para Birimi 

 

Finansal tablolar, Şirket’in faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel 

para birimi) ile sunulmuştur. Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonucu, Şirket’in geçerli para birimi olan ve 

finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir. 
 

2.2  Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem 

finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.  

Not 2.3’te açıklanan 2019 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar bölümünde belirtilen 

standartlar dışında bir değişiklik olmamıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.3  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
 

a) 2019 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar 

 

TFRS 16 Kiralamalar 

TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler 

TMS 28 (değişiklikler) İştirak ve İş Ortaklıklarındaki Uzun Vadeli Paylar 

TMS 19 (değişikliler)  Çalışanlara Sağlanan Faydalar’a İlişkin Değişiklikler 

2015-2017 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler TFRS 3, TFRS 11, TMS 12 ve TMS 23 Standartlarındaki 

değişiklikler 

 

TFRS 16 Kiralamalar 

 

TFRS 16 Kiralamalar standardı uygulamasının genel etkileri 

 

TFRS 16, kiralama işlemlerinin belirlenmesi, kiraya veren ve kiracı durumundaki taraflar için 

muhasebeleştirme yöntemlerine dair kapsamlı bir model sunmaktadır. TFRS 16, 1 Ocak 2019 ve sonrasında 

başlayan hesap dönemleri için geçerli olup TMS 17 Kiralama İşlemleri standardı ve ilgili yorumlarının 

yerine geçmiştir. Şirket, TFRS 16 standardını ilk olarak 1 Ocak 2019 tarihinde finansal tablolara alınan ilk 

uygulamanın kümülatif etkisini dikkate alarak geriye dönük olarak  uygulamıştır. 

 

Kiracı muhasebesinin aksine, TFRS 16 önemli ölçüde TMS 17’nin kiraya veren için geçerli hükümlerinin 

devamı niteliğindedir. 

 

Kiralamanın tanımlanmasındaki değişikliklerin etkisi 

 

Şirket, TFRS 16’ya geçişteki kolaylaştırıcı uygulamalardan faydalanarak, 1 Ocak 2019 tarihinden önce 

imzalanan ve TMS 17 ve TFRS Yorum 4 uyarınca kiralama sözleşmesi olarak değerlendirilen 

sözleşmelerde TFRS 16 kapsamında yeniden değerlendirme yapmamıştır. 

 

Kiralamanın tanımındaki değişiklik, genel olarak kontrol kavramı ile ilişkilidir. TFRS 16, tanımlanmış 

varlığın kullanımının müşteri kontrolünde olup olmamasını temel alarak sözleşmenin kiralama mı hizmet 

sözleşmesi mi olduğunu belirler. Kontrolün, müşterinin aşağıdaki şartlara sahip olması durumunda var 

olduğu kabul edilir: 

– Tanımlanan varlığın kullanımından sağlanacak ekonomik yararların tamamına yakınını elde etme hakkı; 

ve 

– Tanımlanan varlığın kullanımını yönetme hakkı. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.3  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 

a) 2019 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar (devamı) 

 

TFRS 16 Kiralamalar (devamı) 

 

Kiralamanın tanımlanmasındaki değişikliklerin etkisi (devamı) 

Şirket, TFRS 16’da belirlenmiş kiralama tanımını ve ilgili açıklamaları 1 Ocak 2019’dan itibaren yapılan 

ya da değiştirilen tüm kiralama sözleşmelerinde (kiralama sözleşmesindeki, kiraya veren ya da kiracı olsa 

da) uygulamıştır.  

Kiracı Muhasebesine Etki 

Faaliyet kiralamaları 

TFRS 16, Şirket’in önceden TMS 17 kapsamında faaliyet kiralamaları olarak sınıflandırılan ve bilanço 

dışında izlenen muhasebeleştirme yöntemini değiştirmektedir. 

 

TFRS 16’nın ilk uygulanmasında tüm kiralamalar için (aşağıda belirtilenler haricinde) Şirket aşağıdakileri 

yerine getirmiştir: 

a) İlk muhasebeleştirmede, gelecekteki kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçülen kullanım 

hakkı varlığını ve kira yükümlülüklerini finansal durum tablolarında muhasebeleştirir; 

b) Kullanım hakkı varlığına ilişkin amortisman giderini ve kiralama yükümlülüklerinden kaynaklanan 

faiz giderlerini kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirir; 

c) Yapılan toplam ödemenin anapara (finansman faaliyetleri içerisinde sunulan) ve faiz kısmını 

(işletme faaliyetleri içerisinde sunulan) ayrıştırarak nakit akışı tablosuna yansıtır. 

TMS 17 kapsamında doğrusal yöntemle itfa edilerek kira giderinden düşülen kiralama teşvikleri (bedelsiz 

kiralama süresi gibi), kullanım hakkı varlıklarının ve kira yükümlülüklerinin bir parçası olarak finansal 

tablolarda muhasebeleştirmiştir. 

TFRS 16 kapsamında, kullanım hakkı varlıkları TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardına uygun 

olarak değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Bu uygulama, ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler için 

finansal tablolarda karşılık ayırmaya ilişkin önceki uygulamanın yerine geçmektedir. 

Kısa vadeli kiralamalar (kiralama dönemi 12 ay veya daha az olan) ve düşük değerli varlıkların 

kiralamalarında Şirket, kiralama giderlerini TFRS 16’nın izin verdiği şekilde kiralama süresi boyunca 

doğrusal olarak muhasebeleştirmeyi tercih etmiştir. 

1 Ocak 2019 itibarıyla TFRS 16’nın Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi 

bulunmamaktadır. 

 

 Finansal kiralamalar 

Finansal kiralama altında muhasebeleştirilen elde tutulan varlıklara ilişkin olarak TFRS 16 ve TMS 17 

arasındaki ana fark, kiracı tarafından kiraya verene ödenecek kalıntı değer taahhütlerinin ölçümüne 

ilişkindir. TFRS 16’ya göre kiraya verenin kira yükümlülüğünü ölçerken kiracı tarafından ödenmesi 

beklenen kalıntı değer taahhüdünü hesaplamaya dahil etmesini gerektirirken bu durum TMS 17’ye göre 

ödenmesi beklenen azamı tutarın kayıtlara alınması şeklindeydi.  



HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 

 

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

 

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir) 

 

 
 8 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.3  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 

a) 2019 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar (devamı) 

 

TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler 

 

Bu Yorum, gelir vergisi uygulamalarına ilişkin bir belirsizliğin olduğu durumlarda, TMS 12’de yer alan finansal 

tablolara alma ve ölçüm hükümlerinin nasıl uygulanacağına açıklık getirmektedir. 

 

TMS 28 (Değişiklikler) İştirak ve İş Ortaklıklarındaki Uzun Vadeli Paylar  

 

Bu değişiklik bir işletmenin, TFRS 9’u iştirakin veya iş ortaklığının net yatırımının bir parçasını oluşturan ancak 

özkaynak metodunun uygulanmadığı bir iştirakteki veya iş ortaklığındaki uzun vadeli paylara uyguladığını 

açıklar. 

 

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (değişiklikler) 

 

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar’a İlişkin Değişiklikler, iş ilişkisi sonrasında sağlanan faydalardan 

(tanımlanmış fayda planları ve tanımlanmış katkı planları olarak ikiye ayrılmaktadır) tanımlanmış fayda 

planlarında yapılan değişikliklerin, söz konusu tanımlanmış fayda planlarının muhasebeleştirilmesine etkilerini 

ele almakta olup, TMS 19’da değişiklik yapmıştır. 

 

2015-2017 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler 

 

2015-2017 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri ve TFRS 11 Müşterek 

Anlaşmalar’da, müşterek faaliyette önceden elde tutulan paylar konusunda; TMS 12 Gelir Vergileri’nde, 

özkaynak aracı olarak sınıflandırılan finansal araçlara ilişkin yapılan ödemelerin gelir vergisi sonuçları 

konusunda ve TMS 23 Borçlanma Maliyetleri’nde aktifleştirilebilen borçlanma maliyetleri konusunda 

değişiklikler yapmıştır. 

 

Söz konusu standart, değişiklik ve iyileştirmelerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi 

bulunmamaktadır. 



HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 

 

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

 

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir) 

 

 
 9 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)  

2.3  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı) 

 

b) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

 

Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki 

değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır: 

 

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri 

TFRS 3 (Değişiklikler) İşletme Tanımı 

TMS 1 ve TMS 8 (Değişiklikler) Önemlilik Tanımı 

TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 (Değişiklikler) Gösterge Faiz Oranı Reformu 

 

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri 

  

TFRS 17, sigorta yükümlülüklerinin mevcut bir karşılama değerinde ölçülmesini gerektirir ve tüm sigorta 

sözleşmeleri için daha düzenli bir ölçüm ve sunum yaklaşımı sağlar. Bu gereklilikler sigorta sözleşmelerinde 

tutarlı, ilkeye dayalı bir muhasebeleştirmeye ulaşmak için tasarlanmıştır. TFRS 17, 1 Ocak 2021 itibarıyla TFRS 

4 Sigorta Sözleşmelerinin yerini almıştır. 

 

TFRS 3 (Değişiklikler) İşletme Tanımı 

 
Bir faaliyet ve varlık grubunun ediniminin muhasebeleştirilmesi, söz konusu grubun bir işletme grubu mu 

yoksa sadece bir varlık grubu mu olduğuna bağlı olarak değiştiği için “işletme” tanımı önemlidir. TFRS 3 

İşletme Birleşmelerin standardında yer alan “işletme” tanımı değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikle 

beraber: 

 

 Bir işletmenin girdiler ve bir süreç içermesi gerektiği teyit edilerek; sürecin asli olması ve süreç ve 

girdilerin birlikte çıktıların oluşturulmasına önemli katkıda bulunması gerektiği hususlarına açıklık 

getirilmiştir. 

 Müşterilere sunulan mal ve hizmetler ile olağan faaliyetlerden diğer gelirler tanımına odaklanarak 

işletme tanımı sadeleştirilmiştir. 

 Bir şirketin bir işletme mi yoksa bir varlık grubu mu edindiğine karar verme sürecini 

kolaylaştırmak için isteğe bağlı bir test eklenmiştir. 

 

TMS 1 ve TMS 8 (Değişiklikler) Önemlilik Tanımı 

  

Önemlilik tanımındaki değişiklikler (TMS 1 ve TMS 8’deki değişiklikler), “önemlilik” tanımını netleştirir ve 

Kavramsal Çerçeve’de kullanılan tanımı ve standartları revize eder. 

 

TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 (Değişiklikler) Gösterge Faiz Oranı Reformu 

 

Bu değişiklikler işletmelerin gösterge faiz oranı reformu sonucu korunan kalemin veya korunma aracının nakit 

akışlarına dayanak oluşturan gösterge faiz oranının değişmeyeceği varsayımı altında korunma muhasebesinin 

belirli hükümlerini uygulamaya devam edebileceği konusuna açıklık getirir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 
2.4  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

Ücret, komisyon ve karpayı gelir/giderleri 

 

(i) Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri 

 

Ücret ve komisyonlar genel olarak tahsil edildikleri veya ödendikleri tarihte kar veya zarar tablosuna 

yansıtılmaktadır. Bununla birlikte, ihraç hizmet komisyonları tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. 

 

(ii) Kar payı gelir ve gideri 
 

Kar payı gelir ve giderleri ilgili dönemdeki kar veya zarar tablosunda tahakkuk esasına göre 

muhasebeleştirilmektedir. Kar payı geliri katılma hesaplarından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 

 

Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 
 

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, raporlama 

tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir şekilde 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. 
 

Kiralama işlemleri - kiracı durumunda  
 

Mülkiyete ait risk ve faydanın tamamının kiracıya devir edildiği kiralama işlemi, finansal kiralama olarak 

sınıflandırılır. Diğer bütün kiralamalar operasyonel kiralama olarak sınıflanır. Şirket’in finansal kiralama 

sözleşmesi bulunmamaktadır.  

 

Finansal araçlar 

 

Finansal varlıklar 

 

Şirket, önemli bir finansman bileşenine sahip olmayan ticari alacaklar dışındaki kalan finansal varlıkları ilk defa 

finansal tablolara alırken gerçeğe uygun değerinden ölçer. Ticari alacakların TFRS 15 uyarınca önemli bir 

finansman bileşenine sahip olmaması (veya Şirket’in kolaylaştırıcı uygulamayı seçmesi) durumunda, bu 

alacaklar ilk defa finansal tablolara alınması sırasında işlem bedeli üzerinden (TFRS 15’te tanımlandığı şekliyle) 

ölçülür. 



HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 

 

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

 

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir) 

 

 
 11 

 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.4  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Finansal araçlar (devamı) 

 

Finansal varlıklar (devamı) 

 

Gerçeğe uygun değer değişimleri kar veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların ilk ölçümünde, 

bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave 

edilir veya gerçeğe uygun değerden düşülür. Normal yoldan alınıp satılan finansal varlıklar işlem tarihinde 

kayıtlara alınmaktadır. 

 

Şirket finansal varlıklarını (a) Finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli, (b) Finansal 

varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerini esas alarak sonraki muhasebeleştirmede itfa edilmiş 

maliyeti üzerinden, gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak veya gerçeğe uygun değer 

değişimi kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılır. Şirket sadece finansal varlıkların yönetimi 

için kullandığı iş modelini değiştirdiğinde, bu değişiklikten etkilenen tüm finansal varlıkları yeniden 

sınıflandırır. Finansal varlıkların yeniden sınıflandırılması, yeniden sınıflandırma tarihinden itibaren ileriye 

yönelik olarak uygulanır. Bu tür durumlarda, daha önce finansal tablolara alınmış olan kazanç, kayıp (değer 

düşüklüğü kazanç ya da kayıpları dâhil) veya getiriler için herhangi düzeltme yapılmaz. 

 

İtfa edilmiş maliyeti üzerinden gösterilen finansal varlıklar 

 

Bir finansal varlık aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür:  

(a) Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde 

tutulması,  

(b) Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 

kaynaklanan getiri ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 

 

İtfa edilmiş maliyeti üzerinden gösterilen finansal varlıklara ilişkin getiri geliri etkin getiri yöntemi kullanılarak 

hesaplanır. Bu gelir, aşağıdakiler dışında, finansal varlığın brüt defter değerine etkin getiri oranı uygulanarak 

hesaplanır:  

(a) Satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar: Bu tür finansal 

varlıklar için işletme, ilk defa finansal tablolara alınmasından itibaren, finansal varlığın itfa edilmiş maliyetine 

krediye göre düzeltilmiş etkin getiri oranını uygular.  

(b) Satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlık olmayan ancak 

sonradan kredi-değer düşüklüğüne uğramış finansal varlık haline gelen finansal varlıklar: Bu tür finansal varlıklar 

için Şirket, sonraki raporlama dönemlerinde, varlığın itfa edilmiş maliyetine etkin getiri oranını uygular. 

 

Bir finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının değiştirilmiş ya da başka bir şekilde yeniden 

yapılandırılmış olması ve bu değiştirme ve yeniden yapılandırmanın finansal varlığın finansal tablo dışı 

bırakılmasına yol açmadığı durumlarda, finansal varlığın brüt defter değeri yeniden hesaplanarak yapılandırma 

kazanç veya kaybı kar veya zarara yansıtılır. 

 

Bir finansal varlığın değerinin kısmen ya da tamamen geri kazanılmasına ilişkin makul beklentilerin bulunmaması 

durumunda Şirket, finansal varlığın brüt defter değerini doğrudan düşürerek finansal tablo dışında bırakır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.4  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Finansal araçlar (devamı) 

 

Finansal varlıklar (devamı) 

 

Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar 

 

Bir finansal varlık aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması durumunda gerçeğe uygun değer değişimi diğer 

kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür: 

(a) Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlığın satılmasını 

amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması,  

(b) Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 

kaynaklanan getiri ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 

 

Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen bir finansal varlıktan kaynaklanan 

kazanç veya kayıplardan, değer düşüklüğü kazanç ya da kayıpları ile kur farkı kazanç veya kayıpları dışında 

kalanlar, finansal varlık finansal tablo dışı bırakılıncaya ya da yeniden sınıflandırılıncaya kadar diğer kapsamlı 

gelire yansıtılır. Finansal varlık yeniden sınıflandırıldığında, daha önce diğer kapsamlı gelire yansıtılan toplam 

kazanç ya da kayıp, yeniden sınıflandırma tarihinde yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak özkaynaktan 

çıkarılarak kar veya zarara yansıtılır. Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen 

finansal varlığın yeniden sınıflandırılması durumunda, işletme daha önce diğer kapsamlı gelire yansıttığı toplam 

kazanç ya da kaybı finansal tablolara alır. Etkin getiri yöntemi kullanılarak hesaplanan getiri, kar veya zarar 

olarak finansal tablolara alınır. 

 

İlk defa finansal tablolara almada işletme, ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak aracına yapılan yatırımın 

gerçeğe uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri 

dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. 

 

Gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarar tablosuna yansıtılan finansal varlıklar 

 

Bir finansal varlık, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire 

yansıtılarak ölçülmüyorsa, gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. 

 

Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu 

finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. 

İlgili finansal varlıklar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmekte olup, yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç 

ve kayıplar kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmektedir. 

 

Değer düşüklüğü 

 

Şirket itfa edilmiş maliyeti üzerinden gösterilen finansal varlıklar ve gerçeğe uygun değer değişimi diğer 

kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklarına ilişkin beklenen kredi zararları için zarar karşılığı ayırır. 

 

Şirket gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen finansal varlıklar için zarar 

karşılığı tutarını finansal tablolara alırken ve ölçerken değer düşüklüğü hükümlerini uygular. Bununla birlikte, 

zarar karşılığı diğer kapsamlı gelire yansıtılır ve finansal varlığın finansal durum tablosundaki defter değerini 

azaltmaz. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.4  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Finansal araçlar (devamı) 

 

Finansal varlıklar (devamı) 

 

Değer düşüklüğü (devamı) 

 

Bir finansal araçtaki kredi riskinin, ilk defa finansal tablolara alınmasından bu yana önemli ölçüde artmış olması 

durumunda, her raporlama tarihinde, işletme söz konusu finansal araca ilişkin zarar karşılığını ömür boyu 

beklenen kredi zararlarına eşit bir tutardan ölçer.  

 

Raporlama tarihinde, satın alındığında ya da oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar 

haricinde, bir finansal araçtaki kredi riskinde ilk defa finansal tablolara alınmasından bu yana önemli derecede 

artış meydana gelmemiş olması durumunda işletme söz konusu finansal araca ilişkin zarar karşılığını 12 aylık 

beklenen kredi zararlarına eşit bir tutardan ölçer. Raporlama tarihinde işletme, satın alındığında ya da 

oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar için yalnızca ilk defa finansal tablolara 

alınmasından bu yana ömür boyu beklenen kredi zararlarındaki toplam değişiklikleri zarar karşılığı olarak 

finansal tablolara alır. 

 

Şirket önemli finansman unsuru olmayan ticari alacaklar, sözleşme varlıkları ve kira alacakları için 

basitleştirilmiş yaklaşımdan faydalanarak zarar karşılıklarını, her zaman ömür boyu beklenen kredi zararına eşit 

tutarda hesaplamaktadır.  

 

Finansal yükümlülükler 

 

Şirket, finansal yükümlülüğü ilk defa finansal tablolara alırken gerçeğe uygun değerinden ölçer. Gerçeğe uygun 

değer değişimleri kar veya zarara yansıtılanlar dışındaki yükümlülüklerin ilk ölçümünde, bunların edinimiyle 

veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilir. 

 

Şirket, aşağıdakiler dışında kalan tüm finansal yükümlülüklerini sonraki muhasebeleştirmede itfa edilmiş 

maliyetinden ölçülen olarak sınıflandırır:  

 

(a) Gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler: Bu yükümlülükler, türev 

ürünler de dahil olmak üzere, sonraki muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değerinden ölçülür.  

 

(b) Finansal varlığın devredilmesi işleminin finansal tablo dışı bırakma şartlarını taşımaması veya devam eden 

ilişki yaklaşımının uygulanması durumunda ortaya çıkan finansal yükümlülükler: Şirket, bir varlığı devam eden 

ilişkisi ölçüsünde finansal tabloda göstermeye devam ettiği durumda, finansal tabloya buna bağlı bir yükümlülük 

de yansıtır. Devredilen varlık ve buna bağlı yükümlülük, Şirket’in elinde tutmaya devam ettiği hak ve 

mükellefiyetleri yansıtacak şekilde ölçülür. Devredilen varlığa bağlı yükümlülük, devredilen varlığın net defter 

değeri ile aynı usulde ölçülür. 

 

(c) TFRS 3’ün uygulandığı bir işletme birleşmesinde edinen işletme tarafından finansal tablolara alınan şarta 

bağlı bedel: İlk defa finansal tablolara alınmasından sonra, bu tür bir şarta bağlı bedeldeki gerçeğe uygun değer 

değişimleri kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. 

 

Şirket, herhangi bir finansal yükümlülüğü yeniden sınıflandırmaz. 



HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 

 

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

 

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir) 

 

 
 14 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.4  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Finansal araçlar (devamı) 

 

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin kayda alınması ve finansal tablo dışı bırakılması 

 

Şirket, finansal varlık ve yükümlülükleri sadece finansal araçların sözleşmesine taraf olduğu takdirde kayıtlarına 

almaktadır. Şirket, finansal varlığa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan haklarının süresinin dolması 

veya ilgili finansal varlığı ve bu varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları başka bir tarafa 

devretmesi durumunda söz konusu varlığı finansal tablo dışı bırakır. Varlığın mülkiyetinden doğan tüm risklerin 

ve kazanımların başka bir tarafa devredilmediği ve varlığın kontrolünün Şirket tarafından elde bulundurulduğu 

durumlarda, Şirket, varlıkta kalan payını ve bu varlıktan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yükümlülükleri 

muhasebeleştirmeye devam eder. Şirket’in devredilen bir varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve 

kazanımları elde tutması durumunda, finansal varlığın muhasebeleştirilmesine devam edilir ve elde edilen 

gelirler için transfer edilen finansal varlık karşısında teminata bağlanan bir borç tutarı da muhasebeleştirilir. 

Şirket, finansal yükümlülüğü sadece sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman 

aşımına uğrar ise finansal tablo dışı bırakır. 

 

Nakit Akış Tablosu 

 

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde 

sınıflandırılarak raporlanır. 

 

Nakit ve nakit benzerleri  

 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren orijinal 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. 

 
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 
 

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.  
 

Cari vergi  
 

5520 sayılı Kanun’a 7061 sayılı Kanun’un 91’inci Maddesi ile eklenen geçici 10’uncu Madde hükmüne göre  

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 32’nci Maddesi’nin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 

2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl 

içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yazılı %22 oranını %20 oranına kadar indirmeye yetkilidir. 
 

Bu kapsamda, kurumlar vergisi mükelleflerinin 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerine ait kurum kazançları 

üzerinden %22 oranında kurumlar vergisi alınacaktır. Ayrıca, söz konusu dönemlerde kurumlar vergisi 

mükelleflerince, anılan vergilendirme dönemlerinin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi 

Kanunu’nda belirtilen esaslara göre %22 oranında geçici vergi ödenecektir. 
 

Kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları için %22 olarak uygulanacaktır.  Bu oran, kurumların ticari 

kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan 

istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde 

başkaca bir vergi ödenmemektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibarıyla oluşan matrahlar 

üzerinden 2018, 2019 ve 2020 yılları için geçici vergi oranı da  %22 oranında ödenecek olup, yıl içeresinde 

ödenen geçici vergiler, o yılın yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden 

mahsup edilmektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.4  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı) 

 

Cari vergi (devamı) 
 

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, kar veya zarar tablosunda yer verilen kardan farklılık 

gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü raporlama tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış 

vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. 
 

Ertelenmiş vergi 
 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları 

ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre 

vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi 

yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan 

ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın 

kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali 

kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal 

tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.  
 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın 

gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki 

yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. 

Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi 

varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın 

kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının  muhtemel olması şartlarıyla 

hesaplanmaktadır. 
 
 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği 

dönemde geçerli olması beklenen ve raporlama tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi 

oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin 

hesaplanması sırasında, Şirket’in raporlama tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da 

yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. 

 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme 

ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan 

gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle 

ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 
 

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında vergi oranı olarak 2019 ve 2020 yıllarında  tersine 

dönmesi beklenen geçici zamanlama farkları üzerinden %22, 2021 ve sonrasında tersine dönmesi beklenen geçici 

zamanlama farkları üzerinden  ise %20 kullanılmıştır (2018: %22). 

 

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 
 

Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin 

kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, raporlama tarihi ile finansal tabloların yayımı için 

yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 
 

Şirket, raporlama tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 

alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.4  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

İlişkili Taraflar  
 

İlişkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya işletmedir.  
 

(a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili sayılır:    

     Söz konusu kişinin,  

(i) raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,  

(ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,  

(iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir 

üyesi olması durumunda.  
 

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili sayılır:  

(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı 

ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).  

(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya 

da iş ortaklığı olması halinde.  

(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.  

(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu 

üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.  

(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin 

çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planlarının olması halinde. 

Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de 

raporlayan işletme ile ilişkilidir.  

(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi 

halinde.  

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması 

veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi 

olması halinde.  
 

İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da 

yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.  

 

Önemli Muhasebe Tahmin ve Varsayımları  
 

Muhasebe politikalarının uygulanması sürecinde yönetim, finansal tablolarda muhasebeleştirilen tutarlar 

üzerinde önemli etkisi olan yukarıdaki politikalar içinde ele alınanlar dışında ayrıca başka tahmin, yorum veya 

varsayımlarda bulunmamıştır (31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır). 
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 3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

 

Türkiye’de ve sadece varlık kiralama şirketi olarak faaliyet gösterdiğinden bölümlere göre raporlama açıklaması 

verilmemiştir. 

 

4. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

 

31 Aralık 31 Aralık

2019 2018

Bankadaki nakit 1.951.448 956.048

   Vadesiz  mevduatlar 1.951.448 956.048

1.951.448 956.048
 

 

Nakde eşdeğer varlıklar döneme isabet eden işletmenin 1.951.448 TL (31 Aralık 2018: 956.048 TL) tutarındaki 

kısmı Türkiye Halk Bankası A.Ş. hesaplarındaki vadesiz hesaplarından oluşmaktadır. 31 Aralık 2019 tarihinde 

nakit ve nakit benzerleri tutarı 1.951.448 TL (31 Aralık 2018: 956.048 TL) olup tamamı Türk Lirası’ndan 

oluşmaktadır. 

 

5. BORÇLANMALAR 

 

31 Aralık 31 Aralık

Finansal Borçlar 2019 2018

İhraç edilen menkul kıymete ilişkin borçlar

Kısa vadeli 1.649.985.499   940.220.813 

1.649.985.499 940.220.813

 
 

Raporlama tarihi itibarıyla Şirket’in finansal borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

ISIN Kodu Fon Kullanıcısı İhraç Tarihi Vade Tarihi
Yıllık Getiri 

Oranı (%)
Anapara

TRDHVKA12014 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 6.08.2019 28.01.2020 18,50 150.000.000

TRDHVKA12022 Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş 17.09.2019 7.01.2020 14,90 75.000.000

TRDHVKA22013 Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş 8.10.2019 4.02.2020 14,00 150.000.000

TRDHVKA32012 Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş 9.10.2019 10.03.2020 14,00 100.000.000

TRDHVKA12030 T.C. Toprak Mahsülleri Ofisi 9.10.2019 15.01.2020 13,35 50.000.000

TRDHVKA22021 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 16.10.2019 11.02.2020 13,95 200.000.000

TRDHVKA32020 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 22.10.2019 3.03.2020 13,95 200.000.000

TRDHVKA42011 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 19.11.2019 7.04.2020 12,10 200.000.000

TRDHVKA52010 Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş 17.12.2019 12.05.2020 10,90 185.000.000

TRDHVKA62019 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 24.12.2019 9.06.2020 10,70 150.000.000

TRDHVKA52028 Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş. 26.12.2019 14.05.2020 11,75 150.000.000
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6. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 

Raporlama tarihi itibarıyla Şirket’in ticari alacaklarının ve borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:  

 

31 Aralık 31 Aralık

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 2019 2018

İlişkili  Taraflardan Alacaklar

- Kısa vadeli  367.334.328  251.034.295

 367.334.328  251.034.295

İlişkili  Olmayan Taraflardan Alacaklar

- Kısa vadeli  1.282.651.171  689.186.518

 1.282.651.171  689.186.518

31 Aralık 31 Aralık

Diğer Borçlar 2019 2018

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar  5.100  5.234

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar  76.216  134.631

 81.316  139.865

 
 



HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 

 

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir)  

 

 
 19 

7. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
Şirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir. 

 
5520 sayılı Kanun’a 7061 sayılı Kanun’un 91’inci Maddesi ile eklenen geçici 10’uncu Madde hükmüne göre  5520 Sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu 32’nci Maddesi’nin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı 

vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait 

kurum kazançları için %22 olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yazılı %22 

oranını %20 oranına kadar indirmeye yetkilidir. 

 

Bu kapsamda, kurumlar vergisi mükelleflerinin 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden 

%22 oranında kurumlar vergisi alınacaktır. Ayrıca, söz konusu dönemlerde kurumlar vergisi mükelleflerince, anılan 

vergilendirme dönemlerinin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre 

%22 oranında geçici vergi ödenecektir. 

 

Kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları için %22 olarak uygulanacaktır.  Bu oran, kurumların ticari kazancına 

vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve 

indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başkaca bir vergi 

ödenmemektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibarıyla oluşan matrahlar üzerinden 2018, 2019 ve 2020  

yılları için geçici vergi oranı da  %22 oranında ödenecek olup, yıl içeresinde ödenen geçici vergiler, o yılın yıllık kurumlar 

vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmektedir. 

 

1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı %20’dir. Ancak 2018, 2019 ve 2020 yılları için 

Kurumlar vergisi oranı % 22 olarak uygulanacaktır. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip 

eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte 

ödenmektedir. 

 

Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %22 oranında geçici vergi 

hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup 

edilmektedir. 

 

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında vergi oranı olarak 2018, 2019 ve 2020 yıllarında  tersine 

dönmesi beklenen geçici zamanlama farkları üzerinden %22, 2021 ve sonrasında tersine dönmesi beklenen geçici 

zamanlama farkları üzerinden  ise %20 kullanılmıştır (2018: %22). 

 

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

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

içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.  
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7. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 

 

31 Aralık 31 Aralık

2019 2018

Cari vergi varlığı / (yükümlülüğü):

Cari kurumlar vergisi karşılığı (301.849) (175.581)

Peşin ödenen vergi ve fonlar 215.701 77.773

(86.148) (97.808)

 

Ertelenmiş vergi 

 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket’in ertelenmiş vergi varlıkları ve borçları bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: 

Bulunmamaktadır). 

 

8. ÖZKAYNAKLAR  

 

Şirket’in 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri  itibarıyla ödenmiş sermaye tutarı 100.000 TL olup her biri 1 

TL tutarında 100.000 adet hisseden oluşmaktadır. Şirket’in 31 Aralık 2019 itibariyle imtiyazlı hisse senetleri 

bulunmamaktadır. 

 
Şirket’in yasal sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 

 

TL %

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 100.000 100

Toplam Ödenmiş Sermaye 100.000 100

TL %

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 100.000 100

Toplam Ödenmiş Sermaye 100.000 100

31 Aralık 2019

31 Aralık 2018

 
 

9. HASILAT 

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık

Satışlar 2019 2018

Kar payı gelirleri 239.572.696 72.071.859

Komisyon gelirleri 1.561.429 976.500

241.134.125 73.048.359
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10. SATIŞLARIN MALİYETİ 

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık

Satışların maliyeti 2019 2018

Kar payı giderleri (239.572.696) (72.071.859)

(239.572.696) (72.071.859)

 
 

11. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık

2019 2018

 Genel yönetim giderleri (-) 188.488 178.405

188.488 178.405

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık

2019 2018

Personel Gideri 115.731 -

Danışmanlık Giderleri 36.000 40.479

MKK Kayıt Gideri 7.658 89.316

İhraç Pazarlama 

  Satış Dağıtım Giderleri 6.444 17.141

Huzur Hakkı - 14.462

Ticaret Odası Tescil Giderleri 6.343 8.607

Ticaret Odası Aidat-Belge Giderleri 4.537 -

Noter Tescil Giderleri 3.076 5.516

Diğer Çeşitli Giderler 8.699 2.884

188.488 178.405
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12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER / (GİDERLER) 

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık

2019 2018

Esas Faaliyetlerden Diğer 

  Gelirler / (Giderler) (900) (6.987)

(900) (6.987)

 

13.  İLİŞKİLİ TARAFLAR 

 

 31 Aralık 31 Aralık

Bankalar 2019 2018

Türkiye Halk Bankası A.Ş.  1.951.448  956.048

 1.951.448  956.048

 31 Aralık 31 Aralık

İlişkili Taraflardan Alacaklar 2019 2018

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar - 

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 367.334.328 251.034.295

367.334.328 251.034.295

31 Aralık 31 Aralık

İlişkili Taraflara Borçlar 2019 2018

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 5.100 959

Halk Sigorta A.Ş. - 4.275

5.100 5.234

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık

İlişkili Taraflarla İşlemler 2019 2018

Kar Payı Gelirleri - Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 62.022.722 40.204.622

Komisyon Gelirleri - Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 422.250 310.000

Diğer Giderler - Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  (900)  (6.933)

62.444.072 40.507.689

 

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar  

 

Şirketin yönetim ve üst düzey yönetim kadrosu, yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Yönetim kurulu cari 

dönemde üst düzey yöneticilere herhangi bir fayda sağlanmaması konusunda karar almıştır.  

 

Buna istinaden, 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren ara hesap döneminde, Şirket üst yönetimine ödenen ücret ve 

benzeri menfaatler bulunmamaktadır (31 Aralık 2018: 14.462 TL). 
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14. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 

a) Sermaye risk yönetimi  

 

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç 

ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 

 

b) Finansal risk faktörleri 

 

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket finansal 

performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.  

  

Kur riski yönetimi 

 

Şirket’in yabancı para alacak ve borcu bulunmamaktadır.  

 

Diğer fiyat riskleri 

 

Şirket’in hisse senedi yatırımları bulunmamaktadır.  
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14. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

b.1) Kredi riski yönetimi  

 
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

31 Aralık 2019 İlişkili Taraf Diğer Taraf

Bankalardaki

 Mevduat

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) 367.334.328 1.282.651.171 1.951.448

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (**) - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

   varlıkların net defter değeri 367.334.328 1.282.651.171 1.951.448

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

31 Aralık 2018 İlişkili Taraf Diğer Taraf

Bankalardaki

 Mevduat

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) 251.034.295 689.186.518 956.048

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (**) - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

   varlıkların net defter değeri 251.034.295 689.186.518 956.048

Alacaklar

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

Alacaklar

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

 
 
 (*)   Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 

 (**) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluşmaktadır. 
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14.     FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

b.2) Likidite risk yönetimi   

 

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, Şirket Yönetimi’nin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri 

için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Şirket, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin 

vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.  

 

Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve 

ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek kar payları aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.  

 

Likidite riski tablosu
31 Aralık 2019

Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri

Sözleşme uyarınca nakit

çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)

3 aydan

kısa (I)

3-12 

ay arası (II)

1-5 yıl 

arası (III)

5 yıldan 

uzun (IV)

Türev olmayan

  finansal yükümlülükler

   Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.649.985.499         1.693.116.819 976.127.500         716.989.319                   -                            -                       

   Kısa Vadeli Diğer Borçlar 81.316                     81.316                                           81.316                  -                                  -                            -                       

Toplam yükümlülük 1.650.066.815         1.693.198.135                               976.208.816         716.989.319                   -                            -                       

31 Aralık 2018

Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri

Sözleşme uyarınca nakit

çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)

3 aydan

kısa (I)

3-12 

ay arası (II)

1-5 yıl 

arası (III)

5 yıldan 

uzun (IV)

Türev olmayan

  finansal yükümlülükler

   Kısa Vadeli Borçlanmalar 940.220.813            983.587.279                                  614.734.168         368.853.111                   -                            -                       

   Kısa Vadeli Diğer Borçlar 139.865                   139.865                                         139.865                -                                  -                            -                       

Toplam yükümlülük 940.360.678            983.727.143                                  614.874.032         368.853.111                   -                            -                       
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14.     FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

Likidite riski tablosu (devamı): 

 

Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri

İtfa edilmiş İtfa edilmiş

değerinden gösterilen değerinden gösterilen

31 Aralık 2019 finansal varlıklar finansal yükümlülükler Defter değeri Not

Finansal varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri 1.951.448 - 1.951.448 4

Finans sektörü faaliyetlerinden ilişkili taraflardan alacaklar 367.334.328 - 367.334.328 6

Finans sektörü faaliyetlerinden ilişkili olmayan taraflardan alacaklar 1.282.651.171 - 1.282.651.171 6

Finansal yükümlülükler

İhraç edilmiş borçlanma araçları - 1.649.985.499 1.649.985.499 5

Diğer borçlar - 81.316 81.316 6

Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri

İtfa edilmiş İtfa edilmiş

değerinden gösterilen değerinden gösterilen

31 Aralık 2018 finansal varlıklar finansal yükümlülükler Defter değeri Not

Finansal varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri 956.048 - 956.048 4

Finans sektörü faaliyetlerinden ilişkili taraflardan alacaklar 251.034.295 - 251.034.295 6

Finans sektörü faaliyetlerinden ilişkili olmayan taraflardan alacaklar 689.186.518 - 689.186.518 6

Finansal yükümlülükler

İhraç edilmiş borçlanma araçları - 940.220.813 940.220.813 5

Diğer borçlar - 139.865 139.865 6
 

 

 

 



HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 

 

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 

(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir)  

 

 
 27 

15. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 

Halk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 7 Ocak 2020 tarihinde TRDHVKA62027 kodlu, 147 gün vadeli, yıllık 

basit %10,4 dönemsel getirisi %4,1884 olan, 2 Haziran 2020 tarihinde anapara ve kupon ödemeli; 75.000.000 

TL, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. fon kullanıcısı olarak, nitelikli yatırımcıya kira sertifikası ihracı 

yapılmıştır. 

 

Halk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 24 Ocak 2020 tarihinde  TRDHVKA62035 kodlu, 144 gün vadeli, yıllık 

basit %10,9 dönemsel getirisi %4,3003 olan, 16 Haziran 2020 tarihinde anapara ve kupon ödemeli; 100.000.000 

TL, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. fon kullanıcısı olarak, nitelikli yatırımcıya kira sertifikası ihracı yapılmıştır. 

 

Halk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 28 Ocak 2020 tarihinde TRDHVKA72018 kodlu, 168 gün vadeli, yıllık 

basit %9,7 dönemsel getirisi %4,4647 olan, 14 Temmuz 2020 tarihinde anapara ve kupon ödemeli; 150.000.000 

TL, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. fon kullanıcısı olarak, nitelikli yatırımcıya kira sertifikası 

ihracı yapılmıştır. 

 

Halk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 4 Şubat 2020 tarihinde TRDHVKA62043 kodlu, 140 gün vadeli, yıllık 

basit %9,6 dönemsel getirisi %3,6822 olan, 23 Haziran 2020 tarihinde anapara ve kupon ödemeli; 175.000.000 

TL, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. fon kullanıcısı olarak, nitelikli yatırımcıya kira sertifikası ihracı 

yapılmıştır. 

 

Halk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 11 Şubat 2020 tarihinde TRDHVKA52036 kodlu, 87 gün vadeli, yıllık 

basit %9,4 dönemsel getirisi %2,2405 olan, 8 Mayıs 2020 tarihinde anapara ve kupon ödemeli; 200.000.000 TL, 

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. fon kullanıcısı olarak, nitelikli yatırımcıya kira sertifikası 

ihracı yapılmıştır. 

 

16. DİĞER HUSUSLAR 

 

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’na bağlı New York Güney Bölge Savcılığı tarafından  15 Ekim 

2019 tarihinde Ana Ortaklık Banka eski yöneticisi hakkındaki İran yaptırımlarının ihlal edilmesi ile ilgili davada 

ileri sürülen iddiaların tekrar edildiği bir iddianame hazırlanarak  Ana Ortaklık Banka hakkında dava açılmıştır.  

 

Ana Ortaklık Banka tarafından New York Güney Bölge Mahkemesi’ne müracaatla mahkemenin şahsi yargı 

yetkisine itiraz ve reddi hakim taleplerinin sunulacağı özel katılımlı duruşma yapılması istenmiştir. New York 

Güney Bölge Mahkemesi bu talebi reddetmiştir. Ana Ortaklık Banka tarafından  Birleşik Devletler İstinaf 

Mahkemesi İkinci Daire’sine (İkinci İstinaf) müracaat edilerek New York Güney Bölge Mahkemesinin özel 

katılımlı duruşma yapması amacıyla yüksek mahkeme emri verilmesi istenmiştir. 

 

New York Güney Bölge Mahkemesinin davanın esastan görüşüleceği genel duruşmaları devam ettirmek istemesi 

üzerine anılan Mahkemeye müracaatla duruşmaların durdurulması talep edilmiştir. New York Güney Bölge 

Mahkemesi talebi reddetmiştir. Ana Ortaklık Banka tarafından reddedilen duruşmaların durdurulması kararı da 

İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde temyiz edilmiştir.  

 

İstinaf Mahkemesi; 3 hakimden oluşan temyiz heyeti duruşmaların durdurulmasıyla ilgili kesin kararını verene 

kadar New York Güney Bölge Mahkemesi nezdindeki duruşma sürecini geçici olarak durdurma kararı almıştır. 

 

İstinaf Mahkemesi nezdindeki duruşmaların kesin olarak durdurulması ve özel katılımlı duruşma yapılmasına 

dair yüksek mahkeme emri verilmesi hakkındaki temyiz süreci halen devam etmektedir. 
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16. DİĞER HUSUSLAR (devamı) 

 

Ana Ortaklık Banka tarafından yargılama süreci, konusunda uzman ABD’li hukuk firmaları aracılığıyla 

yakından takip edilmektedir.  

 

Ayrıca, 19 Temmuz 2019 tarihinde tahliye edilerek Türkiye’ye dönen Ana Ortaklık Banka'nın eski yöneticisiyle 

ilgili ceza ile sonuçlanan davanın temyiz süreci de devam etmektedir.  

 

Ana Ortaklık Banka, tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman hassas bir şekilde 

uymakta olup uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır.  

 

Ana Ortaklık Banka tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca 

bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem 

kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve ilgili otoritelerce izlenebilir 

durumdadır. Ana Ortaklık Banka, işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasını kararlı 

bir şekilde devam ettirmektedir.  

 

Ana Ortaklık Banka konuya verdiği öneme istinaden organizasyon yapısında değişikliğe giderek  “Uyum Daire 

Başkanlığı” adı altında ayrı birim oluşturmuştur.  

 

Bu hususa bağlı olarak cari dönem finansal tablolarında bir karşılık ayrılmasına gerek görülmemiştir. 

 


