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Profesyonelliği ön 

planda tutan 

tecrübeli 

kadromuz ve 

sahip olduğumuz 

uluslararası 

uzmanlık ile önde 

gelen 

derecelendirme 

kuruluşuyuz. 

“ 

 

 

“ 

Hakkımızda 
Kuruluşumuz Kredi derecelendirme ve Kurumsal Yönetim derecelendirme alanlarında 

faaliyette bulunmak üzere 20.02.2007 tarihinde kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından 15.06.2007 tarihinde kredi derecelendirme faaliyetlerinde bulunmak üzere 

yetkilendirilmiştir.  

12.11.2007 tarihinde Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR) ile ortaklık anlaşması 

imzalanarak unvanını JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. olarak değiştiren kuruluşumuz 

01.10.2009 tarihinde; bankalar ile kredi müşterilerinin kredi değerliliğine ilişkin olarak 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından zorunlu tutulacak 

derecelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiştir.  

Kısa adı JCR Eurasia Rating olan uluslararası derecelendirme kuruluşu statüsündeki 

kuruluşumuz, Avrupa Kredi Derecelendirme Kuruluşları Birliği (EACRA - European 

Association of Credit Rating Agencies) kurucu üyesi ve Asya Kredi Derecelendirme 

Kuruluşları Birliği’nin (ACRAA - The Association of Credit Rating Agencies in Asia) 

üyesidir. Ayrıca, sermaye piyasalarında ve Basel Düzenlemeleri kapsamında faaliyet 

göstermek üzere hem SPK hem de BDDK tarafından yetkilendirilmiş olan tek 

derecelendirme kuruluşudur. Kuruluşumuzun faaliyet alanı; ülke ratingi, bankalar, finans 

kurumları, sigorta şirketleri, kamu kurumları, kurumsal sınai ve ticari şirketler, KOBİ’ler, 

yerel idareler, tahvil ve yapılandırılmış finansman alanındaki ihraçlar ve projeler 

alanlarında geçerli olacak potansiyel rating gruplarını ve kurumsal yönetim hizmetlerini 

kapsamaktadır. Kredi derecelendirme faaliyetlerinin yanında, kurumsal yönetim 

derecelendirme hizmeti, proje ratingi, yapılandırılmış finansman ratingi ile çok sayıda 

firmaya da skoring hizmeti vermiştir. 
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Kilometre Taşları 
• 20 Şubat 2007 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilerek Avrasya Derecelendirme A.Ş. olarak 

faaliyetlerine başladı.  

• 15 Haziran 2007 tarihinde SPK’dan Kredi Derecelendirme Lisansını aldı.  

• 5 Kasım 2007 tarihinde Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) ile ortaklık sözleşmesi imzalandı.  

• 12 Kasım 2007 tarihinde JCR ile ortaklık yapısı tescil edilerek kuruluşun Avrasya Derecelendirme 

A.Ş. olan ismi JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. olarak değişti.  

• 7 Mayıs 2008 tarihinde ilk derecelendirme raporunu açıklayarak derecelendirme faaliyetlerine 

başladı.  

• 1 Ekim 2009 tarih ve 3368 sayılı kurul kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

tarafından BDDK-Bağımsız Derecelendirme Kuruluşu (ECAI’s External Credit Assessment 

Institutions) olarak yetkilendirildi.  

• 2010 yılının Mart ayında Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren diğer kredi derecelendirme kuruluşları 

ile birlikte European Association of Credit Rating Agency'nin (EACRA) kurucu üyeleri arasında yer 

aldı.  

• 29 Nisan 2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi 

Lisansını aldı.  

• 5 Ekim 2010 tarihinde Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin 

Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin üçüncü fıkrasına göre 

Reasürör şirketlerin derecelendirmesi konusunda, Hazine Müşteşarlığı tarafından yetkilendirildi.  

• 21 Haziran 2012 tarihinde Derecelendirme Lisansı'nın yenilenmesi için BDDK'ya başvuru yapıldı. 

• 25 Nisan 2013 tarihli BDDK kurul kararı ile 21 Haziran 2012 tarihli başvuruya istinaden BDDK 

tarafından yetkisi yenilendi. 

• 17 Nisan 2015 tarihinde 15 Asya Ülkesinde faaliyet gösteren 33 Derecelendirme Kuruluşunun üyesi 

olduğu ACRAA -The Association of Credit Rating Agencies in Asia birliğine katıldı. 

• 03 Mart 2016 tarihli Genel Kurul Kararıyla Ödenmiş Sermayesi 200.000 TL den 1.000.000 TL'ye 

çıkarıldı. 

• 13 Mayıs 2016’da BDDK tarafından, ‘Bankalar dışındaki finansal kuruluşların ve ihraç ettikleri 

araçların derecelendirilmesi’ yetkisi verildi. İlaveten yetkileri sadece ulusal not yerine ‘Yerli ve 

Yabancı kuruluşlara verilecek Ulusal ve Uluslararası not” olarak genişletildi. 

• Peru merkezli olarak Güney Amerika ülkelerinde faaliyette bulunan Accuratio Credit Ratings ECR 

S.A. (Yeni unvanı JCR LATAM) ile 11 Eylül 2017 tarihinde bir ortaklık ve iş birliği sözleşmesi 

imzalandı. 

• 14 Kasım 2018 ve 19 Kasım 2018 tarihlerinde Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) ve 

kuruluşumuz JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Moğolistan’da mukim Credit Rating Mongolia LLC 

(CRM) ile gelecekte iş birliği kurmak ve teknik ve yasal bilgi alışverişinde bulunmak üzere bir 

memorandum of understanding (MoU) imzalandı. 

• 17 Ocak 2020 Tarihli Genel Kurul'da onaylanan Hisse Devri Sözleşmesi sonucunda yeni ortaklık 

yapımız oluşturuldu. 
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“ 
“ 

Ortaklık Yapısı 
Ülkemizde derecelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak, riskin doğru ölçülmesi, finansal 

sektördeki derinliğin ve şeffaflığın artırılması, kredi maliyetlerinin azaltılması ve sermayenin 

etkin kullanımına aracılık edilmesi suretiyle sektörde fark oluşturmayı amaçlayan 

Kuruluşumuzun, halihazırdaki son ortaklık ve sermaye yapısı aşağıdaki tablodaki gibidir. 

 

 

 

       17.01.2020 

tarihinde değişen 

ortaklık yapısı ile 

birlikte 

Kuruluşumuz 

kurumsal bir yapı ile 

yepyeni bir vizyona 

kavuşmuştur. 

 

 

  Pay Sahipleri Pay Oranı (%)

  Borsa İstanbul A.Ş. 18.50%

  Japan Credit Rating Agency, Ltd. 14.95%

  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 6.00%

  Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 6.00%

  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği  6.00%

  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 2.86%

  Türkiye Halk Bankası A.Ş. 2.86%

  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 2.86%

  Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 2.86%

  Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 2.86%

  Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 2.86%

  Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) 2.86%

  Akbank T.A.Ş. 2.86%

  QNB Finansbank A.Ş. 2.86%

  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 2.86%

  Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 2.86%

  Türkiye İş Bankası A.Ş. 2.86%

  Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 2.86%

  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 2.86%

  Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 2.86%

  Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 2.86%

  Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 2.86%
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JCR, Japonya’nın 

önde gelen 

kurumsal yatırımcı 

grubunun 

desteklediği bir 

derecelendirme 

kuruluşudur. 

JCR’ın ortakları 

arasında 

Japonya’nın önde 

gelen sigorta 

Şirketleri ve 

bankaları 

bulunmaktadır. 

“ 
“ 

Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR)  
Ana ortaklarımızdan JCR, Tokyo'da kurulmuş olup, Japon FSA (Finacial Services Agency) 

tarafından yetkilendirilmiş, ABD SEC (Securities and Exchange Commission) tarafından tanınan 

uluslararası bir derecelendirme kuruluşudur. Ayrıca, ESMA (European Securities and Markets 

Authority) tarafından da yetkilendirilmiş bir kuruluştur. 

 

JCR’ın derecelendirme hizmetleri, orta ve uzun vadeli tahviller, öncelikli borçlar ve finansman 

bonosu gibi finansal ürünlerin de içerisinde bulunduğu geniş bir alanı kapsamaktadır. Bunun yanı 

sıra JCR, hayat ve hayat dışı sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirebilme ve varlığa 

dayalı menkul kıymetlerin de içinde bulunduğu yapılandırılmış finansman işlemlerini de 

derecelendirmektedir.  

 

JCR, Japonya’nın önde gelen kurumsal yatırımcı grubunun desteklediği bir derecelendirme 

kuruluşudur. JCR’ın ortakları arasında Japonya’nın önde gelen sigorta Şirketleri ve bankaları 

bulunmaktadır.  

 

Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR), 11 Ocak 2011 tarihinde Avrupa Birliği’nin kredi 

derecelendirme kuruluşları ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kredi derecelendirme kuruluşu 

sertifikasyonu almıştır. 

 

Bu bağlamda, JCR’ın derecelendirmeleri Avrupa Birliği sınırları içindeki mevzuat düzenlemeleri 

anlamında kredi kuruluşları, yatırım firmaları, sigorta teşebbüsleri, meslek emekliliği planları, vs. 

tarafından kullanılacak şekilde tasdik edilmektedir. Ayrıca, JCR’ın derecelendirmeleri, 

prospektüslerde Avrupa Birliği tarafından tasdik edilmiş bir kredi derecelendirme kuruluşu 

tarafından verilen kredi derecelendirmeleri olarak tanımlanmaktadır.  

 

 

JCR bugüne kadar, BASEL uygulamaları çerçevesinde banka riskleri değerlendirmesi için risk 

ağırlıkları tespit edilmesi amacıyla derecelendirmelerin mevzuat düzenlemeleri kapsamında 

kullanılabilmesi için Avrupa Birliği’ndeki 4 ülkenin (Fransa, Belçika, Lüksemburg ve Almanya) 

mali denetim otoriteleri tarafından tanınmaktadır. Artık AB tarafından yetkilendirilmiş olmakla 

birlikte, JCR’ın bu 4 ülkedeki yetkili ECAI kuruluşu statüsü yine devam etmiş olacaktır. 
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Yönetim Kurulu 
 

Yönetim Kurulu bir başkan, bir başkan vekili ve beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden 
oluşmaktadır. 20.01.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Pror. Dr. Erişah ARICAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ömer DEMİRHAN 
seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Mehmet TURGUT, Bilal SAYIN, Aydın GÜNDOĞDU, 
Atilla BENLİ ve Japan Credit Rating Agency Ltd.’yi temsilen Takefumi EMORİ seçilmişlerdir.  
 
Kuruluşumuzun Genel Müdürlüğü’ne 13.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Dr. Feyzullah 
YETGİN atanmıştır. 
 
04.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Ömer DEMİRHAN’ın istifası nedeniyle boşalan 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Atilla BENLİ, Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Cem 
DEMİROĞLU atanmıştır. 
 
Kuruluşumuzun Üst Yönetimi 
 

• Prof. Dr. Erişah ARICAN – Yönetim Kurulu Başkanı 
 

• Atilla BENLİ – Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
 

• Mehmet TURGUT – Üye 
 

• Bilal SAYIN – Üye 
 

• Aydın GÜNDOĞDU – Üye 
 

• Prof. Dr. Cem DEMİROĞLU – Üye 
 

• Takefumi EMORİ – Üye  
 

• Dr. Feyzullah YETGİN – Genel Müdür  
 
Mali Haklar 
 
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah ARICAN ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Takefomi Emori’ ye huzur hakkı v.b. herhangi bir mali ödeme yapılmamaktadır. 
Diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmaktadır. 2020 yılında Kuruluşumuz 
Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ödeme toplamı 341.966.-TL’dir. Yönetim kurulu üyesine veya 
şirketin üst düzey yöneticilerine Şirket tarafından doğrudan ya da dolaylı borç verilmesi, kredi 
kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu 
değildir. 
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Üstün niteliklere 

ve geniş mesleki 

deneyime sahip 

insan kaynağımız, 

güçlü ve güvenli 

BT ve yazılım alt 

yapımız ve geniş 

tabana yayılmış 

müşteri 

portföyümüz ile 

Türkiye’nin en 

hızlı büyüyen ve 

lider 

derecelendirme 

kuruluşuyuz. 

 

 

“ 
“ 

Sektördeki Konumumuz 
 Kuruluşumuz 15.06.2007 tarihinde SPK’dan Kredi Derecelendirme Lisansı alarak 

Türkiye’de Türk sermayesi ile kurulan ve faaliyet gösteren ilk kredi derecelendirme 

kuruluşudur. İlk hareket eden olmanın avantajı ile Kuruluşumuz, dünya çapında faaliyet 

gösteren en büyük rating kuruluşundan biri olan JCR ile ortaklık gerçekleştirmiştir.  

Kredi derecelendirme alanında şu an Kuruluşumuz dışında Türkiye’de kurulan ve 

SPK’dan yetki almış bulunan dört şirket ile yurt dışında kurulmuş ve tamamı yabancı 

sermayeli ve Türkiye’de derecelendirme faaliyetlerinde bulunma izni almış olan dört 

şirket bulunmaktadır. Kuruluşumuz, 29 Nisan 2010 tarihinde ise Sermaye Piyasası 

Kurulu'ndan Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Lisansını da almış olup bu 

alanda Kuruluşumuz dışında Türkiye’de kurulan ve SPK’dan yetki almış bulunan dört 

şirket faaliyet göstermektedir. JCR Eurasia Rating olarak gelişen müşteri portföyümüz 

ve hizmet yelpazemiz ile derecelendirme alanında Türkiye’nin öncü kuruluşuyuz. 

 

BDDK’nın 10.09.2020 tarih ve 9133 sayılı kararıyla; Bankacılık sektöründeki toplam riski 

talep edilen kredi dâhil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel 

bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki 

şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar Kurulca yetkilendirilmiş bir 

derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alması zorunlu hale gelmiştir. Bu 

düzenleme kapsamında JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Türkiye’de kredi notu 

verme konusunda BDDK tarafından yetkilendirilmiş tek derecelendirme kuruluşudur. 

Kuruluşumuz tarafından ulusal ölçekte verilen kredi derecelendirme notları ise 

Bankaların Sermaye Yeterliliği Rasyosunun hesaplanmasında dikkate alınabilecektir. 

  

 



09 
 

JCR Eurasia Rating 
   

 

 
  | 2020 Faaliyet Raporu 

Özet Finansal Bilgiler 
 

Yeni bir ortaklık yapısına kavuşan kuruluşumuz, 2020 yılında 16,3 milyon TL 

satış geliri elde ederek bir önceki yıla göre satış gelirlerini %51 oranında 

arttırmıştır. Kuruluşumuzun satışlarının %97’si yurt içi hizmet gelirlerinden %3’ü 

ise yurt dışı hizmet gelirlerinden oluşmuştur. 2020 yılındaki elde edilen gelirler 

ile kuruluşumuzun özellikle altyapı, yazılım ve insan kaynağı yatırımlarına ağırlık 

verilmiş, yatırımlar herhangi bir kredi kullanımına gidilmeden tamamen iç 

kaynaklarla temin edilmiştir. 

 

(TL) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Satış Gelirleri 16.341.016 10.797.158 10.586.000 

Dönem Net Karı / (Zararı) 2.467.201 6.145.810 2.081.807 

Dönen Varlıklar 8.367.759 8.115.837 7.910.837 

Duran Varlıklar 26.355.231 23.122.171 18.477.720 

Ödenmiş Sermaye 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Özkaynaklar 27.960.844 25.827.049 21.292.412 

Toplam Aktifler 34.722.990 31.238.008 26.388.557 

    

Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı 0,81 0,83 0,81 

Net Dönem Karı / Aktif Toplamı 0,07 0,20 0,08 

Net Satışlar / Öz Kaynaklar 0,58 0,42 0,50 

Net Kar Marjı 0,15 0,57 0,20 
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2020 Yılı Derecelendirme Faaliyetleri 
 

2020 yılı itibariyle tamamlanan 133 adet derecelendirme işleminin; 116 adeti kurumsal kredi 

derecelendirme, 8 adeti yapılandırılmış finansman derecelendirme, 6 adeti kurumsal yönetim 

derecelendirme ve 3 adeti ise ülke derecelendirmesi kapsamında tamamlanmıştır. 

 

ÜLKE DERECELENDİRME FAALİYETLERİ 

Ülkelerin yabancı para cinsinden borçlanmaları ve yabancı paraya dayalı ekonomik faaliyetleri nedeniyle 

ortaya çıkması muhtemel risk unsurlarını birincil öncelikli olarak dikkate alıp, o ülkenin yabancı para 

cinsinden borçlarını ve finansal yükümlülüklerini zamanında geri ödeyip ödeyemeyeceğinin ve istekliliğinin 

ölçülmesidir. Ülke derecelendirilmesi nihayetinde, ülke olarak ekonomik ve politik açılardan taşınan risklerin 

sermaye ve yatırım maliyetlerine ve kar oranlarına yansıyacak ilave risk primlerinin belirlenmesidir.  

2020 yılında verilen ülke notları şu şekildedir: 

Derecelendirilen Ülke 

Uluslararası 

Tarih Yabancı 
Para 

Yerel 
Para 

Kısa-YP 
Kısa 

Yerel 
Görünüm 

Hırvatistan BBB BBB A-3 A-3 Durağan 11.12.2020 

Arnavutluk 
Cumhuriyeti 

BB BB B B Durağan 23.09.2020 

Ukrayna B B C C Durağan 14.07.2020 

 

KREDİ DERECELENDİRME FAALİYETLERİ 

Finans literatüründeki derecelendirme, yükümlü veya borçlunun ana para, faiz ve diğer eklenti 

yükümlülüklerini ödünç sözleşmesine uygun bir şekilde zamanında ve tam olarak ödeme isteği ve 

kabiliyetinin var olup olmadığını ve seviyesini belirlenmiş kriterler dahilinde ölçen bir araçtır. Diğer bir 

anlatımla derecelendirme, ödenmeme riskinin (default riski) göstergesi olarak tasarlanan analitik ve aynı 

zamanda sübjektif bir süreçtir. Bu süreçte tespit edilen derece kategorileri, yatırım ve yatırım enstrümanının 

kalitesini, güvenirliliğini tespit için bağımsız bir yargıyı ifade eden ve gerek yatırımcılar ve gerekse diğer tüm 

taraflar için önemli bilgi kaynağıdır. Ancak, bir derecelendirme notu, ilgili alana yatırım yapma veya 

yapmama, ilgili kişi ve/veya kuruma borç/kredi verme ya da vermeme yönünde bir tavsiye değilse de 

yatırımcıların karar ve tercihlerini, piyasa fiyatlarını, pazarlanabilme olanaklarını etkilediği yadsınamaz. 
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Derecelendirmede belirli kategoriler kullanılmakta ve bu kategoriler harf, sayı ya da bunların 

karışımlarından oluşan sembollerle ifade edilmektedir. Genellikle üst dereceler Yatırım Kategorileri olarak, 

daha riskli veya spekülatif özellikliler ise Risk Kategorileri olarak ayrıştırılmaktadır. 

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME FAALİYETLERİ 

Kurumsal Yönetim derecelendirmesi; firmaların yönetim yapısı, yönetim kalitesi, yöntem süreçleri, iç kontrol 

mekanizmaları, verimliliği, bütünlüğü ve bilumum şirket kültürünün niteliksel yönden doğruluk, şeffaflık, 

hesap verilebilirlik, sorumluluk, adil davranma kriterlerine göre değerlendirilmesidir. Finansal olmayan 

verilere ilişkin olup hissedar, yönetim kurulu, üst yönetim, yönetim ve menfaat sahipleri arasındaki ilişkilerin 

ilkelerini, yetki ve sorumluluk alanlarının dağılımını ve organizasyonunu belirleyen, güvenirliliği, şeffaflığı 

ön koşul konumuna getiren, toplumsal, etik, yasal ve çevreci anlayışla hareket eden süreçler zincirini 

içermektedir. 

 

PROJE DERECELENDİRME FAALİYETLERİ 

JCR Eurasia Rating olarak proje değerlendirmelerinde ve derecelendirme analizlerinde; Proje Sahipleri ve 

Destekleyicileri (Project Owners & Sponsor), Proje Yapısı (Project Structure), Tamamlanma Riski 

(Completion Risk), Operasyon ve Teknoloji Riski (Operating & Technology Risks), Piyasa Riski (Market 

Risk), Finansman Riski (Funding & Financing Risks), Politik Risk (Political & Regulatory Risk), Mücbir 

Sebepler (Force Majeure Risks) başlıkları altında analiz yapılmakta ve ulaşılan sonuçlar eşikler halinde not 

sistematiğine dönüştürülmektedir. 

 

YAPILANDIRILMIŞ FİNANSMAN DERECELENDİRME 

FAALİYETLERİ 

JCR Eurasia Rating olarak yapılandırılmış finansman kapsamında gerçekleştirilen Varlığa Dayalı Menkul 

Kıymet (ABS-Asset-Backed Securities) derecelendirme çalışmalarında; işlemin tarafları olarak Varlık 

Finansman Fonu (SPV-Special Purpose Vehicle), Trustee, Promoter, Guarantor, Issuer, Custodian, 

Transferor ve Insurer analizleri yapılarak faiz oranları ve spreadler, ihraca dayanak teşkil eden alacak 

havuzunun homojenliği, çokluluğu, temerrüt oranları, tahsil kabiliyetini artıran teminat yapısı, piyasa 

risklerine karşı maruziyet durumu, nakit akışları bağışıklık yapısı, hukuki durumu, erken ödeme 

durumlarında aktiflerin yenilenebilme kabiliyeti ve garanti edilen tutarlar gibi hususlar değerlendirilmektedir. 
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RATİNG MODELLERİNİN PERFORMANSI 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca belirlenmiş muhasebe ilkelerine uygunluğu onaylanmış finansal 

tablolar esas alınarak gerçekleştirilen derecelendirme işlemleri kapsamında; tamamı talebe bağlı ve 

sözleşmeye dayalı olmak üzere 2008-2020 yılları arasında gerçekleştirilen toplam 920 adet derecelendirme 

gözlemi ve bu gözlemlere ilişkin toplam 35 adet temerrüt vakası dikkate alınarak validasyon çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu derecelendirme işlemlerinin model bazında dağılımı incelendiğinde, 920 adet gözlemin;  

• 168 adeti leasing-faktoring modelinden,  

• 132 adeti kurumsal modelden,  

• 121 adeti bankacılık modelinden, 

• 101 adeti üretim modelinden ve 

• Kalan 398 adetinin ise 19 farklı modelden 

geçtiği görülmüştür.  

920 adet gözlemlerin tamamı BDDK ve SPK’ya bildirilmiştir. Model grubu bazında dağılıma bakıldığında; 

• 494 adet gözlem ve bu gözlemlere ait 32 adet temerrüt verisi Kurumsal model grubunda 
bulunmaktadır. Grupta değişik alanlarda faaliyet gösteren reel sektör firmaları, yerel yönetimler ve 
kamu kuruluşları, GYO ve tüm bu kuruluşların ihraç ettikleri yapılandırılmış finansman dışı 
borçlanma araçları bulunmaktadır.  

• Bankacılık modeli grubunda yer alan modellerde toplam 121 adet gözlem ve bu gözlemler 
içerisinde temerrüt gözlemi bulunmamaktadır. Grupta bankalar ve bu kuruluşların ihraç ettikleri 
yapılandırılmış finansman dışı borçlanma araçları bulunmaktadır.  

• Bankacılık Dışı Finansal Kuruluşlar model Grubunda yer alan modellerde 268 adet gözlem ve bu 
gözlemler içerisinde 3 adet temerrüt verisi bulunmaktadır. Bankalar dışındaki finansal kuruluşların 
kategorisinde yer alan faktöring, leasing, sigorta, varlık yönetim şirketi, aracı kuruluş, finansman 
şirketi gibi kuruluşlar ve bizzat bu kuruluşlar tarafından ihraç edilen yapılandırılmış finansman dışı 
borçlanma araçları yer almaktadır. 

• Yapılandırılmış Finansman model grubunda yer alan modellerde 37 adet gözlem ve bu gözlemler 
içerisinde temerrüt gözlemi bulunmamaktadır. Yapılandırılmış borçlanma araçları kapsamında 
varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK), varlık teminatlı menkul kıymet (VTMK), Sukuk ve Gayri 
Menkul Sertifikası gibi borçlanma araçları yer almaktadır. 

 

Validasyon çalışmaları kapsamında modellerin performanslarının ölçümü için, gerek JCR ER gözlem 

verilerine daha uygun olduğu düşünüldüğünden, gerek ise sektörde en sık kullanılan performans ölçüm 

yöntemleri olmaları nedeniyle AUROC (ROC eğrisi altındaki alan) ve Gini istatistikleri kullanılmıştır.  

Hesaplama sonucu; 

• Gini 56.5, 

• AUROC 78.3 
 

olarak gerçekleşmiştir. 
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METODOLOJİ VE MODELLEME FAALİYETLERİ 

Yeni organizasyonel yapı ile birlikte Kurum içerisinde kullanılan metodoloji ve modellere ilişkin 

tüm süreçlerin tek bir çatı altında toplanması amacıyla Metodoloji ve Modelleme Direktörlüğü 

kurulmuştur. Mevcut durumda 1 Direktör ve 2 Kıdemli Uzman’ın görev aldığı birim temel olarak; 

metodoloji ve modellerin geliştirme çerçevesinin etkili bir şekilde yönetimi için gerekli süreç akışı 

veya prosedürlerin geliştirilmesi, ilgili dokümanların hazırlanması, Kurum politikaları ve iyi 

uygulamalarla uyumlu olarak derecelendirme metodoloji ve modellerinin geliştirilmesi, 

derecelendirme metodoloji ve modellerinin geriye dönük testlerinin yapılması, performans ve 

sonuçlara ilişkin düzenli analizlerin hazırlanması, geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi ve 

tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konularında çalışmaktadır. 

2020 yılı içerisinde başlatılan proje ile, mevcut alt yapının geliştirilmesi ve iyileştirme çalışmaları 

ile birlikte, Kurum tarafından verilen tüm derecelendirme hizmetlerini kapsayacak şekilde, bütün 

derecelendirme sürecinin uçtan uca sistemsel olarak yönetilebileceği alt yapının geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 2021’in ilk yarısı içerisinde projenin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Proje 

ile birlikte; 

• Süreç Yönetim Uygulaması 

• Karar Destek Ürünü (Rating Motoru) 

• Raporlama ve Dashboard Ürünü  

• Veri Analitk ve Modelleme Ürünü 

• Model Yönetim Ürünü  

uygulamalarının Kurumumuz çalışanlarının hizmetine sunulması sağlanacaktır. 

Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla birlikte modernize edilmiş ve kullanıcı dostu bir 

derecelendirme süreci tasarlanarak, derecelendirme modellerinin hızlı ve esnek bir şekilde 

yönetilebilmesi için gerekli altyapıyı sağlanmış olacaktır. Gelişmiş bir raporlama ortamı hayata 

geçirilerek Kurumumuzu bölgede lider derecelendirme kuruluşu haline getirecek stratejik 

hedeflerine destek sağlanacaktır. Ayrıca, mevcut metodoloji ve modellerin de uluslararası en iyi 

uygulamaları da göz önünde bulundurarak gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına 

başlanmıştır.   
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Diğer Bilgiler 
 

KOMİTELER 

Kuruluşumuz bünyesinde gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu düzenlemeleri de dikkate alınarak; 

 

• BDDK-BASEL RATING KOMİTESİ (Sekiz Üyeden Oluşmaktadır) 

• SPK-KREDİ DERECELENDİRME RATING KOMİTESİ (Altı Üyeden Oluşmaktadır) 

• SPK-KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME RATING KOMİTESİ (Üç Üyeden 

Oluşmaktadır) 

• İÇ DENETİM KOMİTESİ (Üç Üyeden oluşmaktadır) 

• KALİTE GÜVENCE KOMİTESİ (İki Üyeden Oluşmaktadır) 

 

oluşturulmuştur. 

 

İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER 

Şirketimizin gelişiminde en önemli değer çalışanlarımızdır. İnsan Kaynakları politikamız, Şirket 

hedeflerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyulan çalışanların Şirkete kazandırılması, motive 

edilmesi ve sürekli geliştirilmesi yönünde kurgulanmakta ve sürekli iyileştirilmektedir. 

Şirket ihtiyaçlarına ve iş gücü planına uygun olarak, en az dört yıllık fakültelerin ilgili alanlarından 

mezun, yüksek ahlaki değerlere sahip, işe alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği nitelikleri ve 

yetkinlikleri taşıyan kişilerin işe alımı yapılır.  

Bu kapsamda 2020 yılında 9 olan Analist sayısı 22’ye çıkarılmış, 2020 yılında kurulan Bilgi 

Teknolojileri ile Metedoloji ve Modelleme birimlerinde 9 teknik personel işe başlamıştır. 

Şirketimizde 2019 yılında 22 olan toplam çalışan sayısı, 2020 yılı itibariyle 46’ya ulaşmıştır. 

2020 yılı içerisinde şirketimizin faaliyet alanı ile ilgili konularda 17 çalışanımıza toplam 132 

Adam/Saat eğitim verilmiştir.  
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İÇ DENETİM-KONTROL VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

Derecelendirme sürecinin bağımsız bir yapıda etkin olarak yürütülmesini sağlamak, verilen notların 

doğruluğunu kontrol etmek, iç düzeni operasyonel açıdan oluşturmak, her türlü prosedürü yazı hale getirip 

çalışanlara ve kamuya açık hale getirmek, şirketin yasal düzenlemelere ve şirket içi kurallara adaptasyon 

gücünü artırmak, müşterilere ait sır kapsamındaki bilgilerin gizlilik içerisinde saklanmasını sağlamak ve 

bunların saklanmasına yönelik fiziki ve güvenilir ortamlar sağlamak, Şirket kriterlerini korumak, geliştirmek, 

etik kurallar ile mesleki ilkelere uyum derecesini artırmak  için iç kontrol ve kalite güvence sistemleri adı 

altında bir yapı oluşturulmuştur. Sistemin etkinliğini artırmak için de üç yönetim kurulu üyesinden oluşan bir 

komite bu alanda görevlendirilmiştir. 

 

KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİ  

2020 yılı dağıtılabilir karının içerisinden, esas sözleşmemiz doğrultusunda ayrılması gereken yedek 

akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın, kar dağıtımı yapılmayarak geçmiş yıl karlarına aktarılması 

hususunda Genel Kurul’a öneride bulunmak üzere 24 Şubat 2021 tarih ve 2021/09 sayılı Yönetim Kurulu 

kararı alınmıştır. 

SORUMLULUK BEYANI  

Kuruluşumuzdaki görev, yetki ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler Çerçevesinde 2020 yılı 

Faliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir bilgi, açıklama veya yanıltıcı bir kanaat oluşturacak 

herhangi bir eksiklik içermediğini, raporun ait olduğu dönem itibariyle finansal ve diğer konulardaki bilgilerin 

gerçeği yansıttığını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

Yönetim Kurulu adına, 

 
 

Atilla BENLİ                          Prof. Dr. Erişah ARICAN 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili         Yönetim Kurulu Başkanı 
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2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu 
2020 Yılına ilişkin olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

A.Ş.  (Ernst And Young - Türkiye) tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporuna izleyen 

sayfalarda yer verilmiştir. 
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Genel Kurulu’na 

 

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

 

1) Sınırlı Olumlu Görüş 

 

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren 

hesap dönemine ait; kâr veya zarar tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe 

politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

 

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen konunun etkileri hariç olmak üzere, ilişikteki 

finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait 

finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’lere) uygun olarak tüm önemli 

yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

 

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı 

 

Şirket, maddi olmayan duran varlıklar hesabı altında muhasebeleştirdiği “Derecelendirme yazılım programları” nın 24 

Ağustos 2017 tarihinde gerçeğe uygun değerini başka bir bağımsız denetim firmasının hazırlamış olduğu yeniden 

değerleme raporuna istinaden 21.530.325 TL olarak tespit etmiş ve muhasebeleştirmiştir. Ek olarak, Şirket yönetimi 12 

Nisan 2019 tarihi itibariyle yapmış olduğu değerlendirmeye göre yeniden değerlenmiş olan Derecelendirme yazılım 

programlarını 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren itfa etmeyi durdurmuş ve birikmiş itfa tutarı olan 3.961.700 TL ilişikte 

sunulan 31 Aralık 2019 tarihli kar veya zarar tablosunda “Yatırım faaliyetlerinde gelirler” hesabı altında 

muhasebeleştirmiştir. Bununla beraber TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardının 75’inci paragrafına göre bir 

maddi olmayan duran varlığı yeniden değerleme yöntemi ile muhasebeleştirmek için gerçeğe uygun değerin aktif bir piyasa 

ile ilişkilendirilmek suretiyle belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda yeniden 

değerlemeye konu edilmiş ilgili varlığın gerçeğe uygun değerinin belirlenmesi için aktif bir piyasa bulunmamaktadır. Bu 

sebeple Şirket’in TMS 38 uyarınca ilgili maddi olmayan duran varlığı, ilk muhasebeleştirilmesinin ardından, maliyetinden, 

tüm birikmiş itfa ve değer düşüklüğü zararları düşülmüş olarak izlemesi gerekmektedir. Eğer Şirket yukarda açıklandığı 

şekilde maddi olmayan duran varlıklarını değerlememiş olsaydı, maddi olmayan duran varlıkları hesabı 21.530.325 TL 

daha az olacaktı ve buna bağlı olarak özkaynaklar altında sınıflanan yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / kayıplar olarak 

muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi sonrası 17.224.260 TL ve bu işlem sonucunda finansal tablolarda muhasebeleştirilen 

4.306.065 TL tutarındaki ertelenmiş vergi yükümlülüğü finansal tabloya alınmayacaktı. 

 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan 

Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) 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 Şirketten 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, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

 

3) Diğer Husus                                                                                                                                                                         

 

 Şirket’in 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının tam kapsamlı denetimi başka bir 

bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu bağımsız denetim şirketi 10 Ocak 2020 tarihli tam 

kapsamlı denetim raporunda “Derecelendirme yazılım programları” nın  gerçeğe uygun değeri ile ilgili herhangi bir 

düzeltme yapılmasının gerekli olup olmadığı konusunda sınırlı olumlu görüş bildirmiştir. 
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4) Kilit Denetim Konuları 

 

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem 

arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal 

tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz. 

 

Kilit Denetim Konusu Kilit Denetim Konusu İçin Uygulanan Denetim 

Prosedürleri 

Hasılat  

Hasılat, gelecekteki ekonomik faydaların işletme 

tarafından elde edilmesinin muhtemel olduğu, 

güvenilir olarak ölçülebildiği ve mülkiyete ait önemli 

risklerin ve getirilerin alıcıya devredildiği 

durumlarda muhasebeleştirilir.  

 

Şirket’in hasılatı kredi ve kurumsal yönetim 

alanlarında derecelendirme hizmet gelirlerinden 

oluşmaktadır.  

 

Şirket’in operasyonlarının doğası ve büyüklüğü 

gereği hasılat kaydedilmeyen ürünler bulunma riski 

bulunmaktadır. 

 

Yukarıda belirtilen açıklamalara istinaden, satışların 

dönemselliği ilkesi gereği bu durumdaki ürünlerin 

hasılatının doğru döneme kaydedilip kaydedilmediği 

kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir. 

 

Şirket, 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 dönemi 

içerisinde 16.341.016 TL tutarında satış hasılatı elde 

etmiştir.  

Şirket’in hasılat ile ilgili muhasebe politikalarına ve 

tutarlarına ilişkin açıklamalar Not 2 ve Not 14’da yer 

almaktadır. 

 

Denetimimizde hasılatın tam ve doğru olarak 

kaydedilmesine ilişkin aşağıdaki prosedürler 

uygulanmıştır: 

 

Müşterilerle yapılan sözleşmeler incelenmiş ve 

sözleşme maddelerinin hasılat üzerindeki etkileri 

değerlendirilmiştir. 

 

Denetim çalışmaları kapsamında hizmet satış verileri ve 

kayıtları örneklem bazında test edilmiştir. Ayrıca hasılat 

tutarına ilişkin maddi doğrulama prosedürleri ile veri 

analitiği araçları kullanılarak ilgili hesap korelasyonuna 

ve analizine ilişkin prosedürler uygulanmıştır.  

 

Söz konusu çalışmalarda kullanılan verilerin 

bütünlüğünü ve doğruluğunu test etmek için muhasebe 

sistemlerinden elde edilen veriler ile tahsilat bilgileri 

karşılaştırılmıştır.  

 

Satışlar ve brüt kar marjları geçmiş dönemlerle 

karşılaştırılmış ve tutarlılıkları değerlendirilmiştir. 

 

Hesap dönemi öncesi ve hemen sonrasında gerçekleşen 

ve hasılat olarak muhasebeleştirilmiş işlemlerin 

dönemsellik ilkesine uygun olarak doğru döneme 

kaydedilmesine ilişkin detay testler yapılmıştır. 

 

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

 

Şirket yönetimi; finansal tabloların TMS’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 yönetim; 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.  
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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. 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.  

 

BDS’lere uygun olarak yürütülen 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, sahtekârlık, 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. 

 

• Yönetim 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 yönetimin 

işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin 

mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, 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. 

 

• Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini 

oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı 

değerlendirilmektedir. 

 

• Finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Şirket içerisindeki işletmelere veya faaliyet bölümlerine ilişkin 

finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Şirket denetiminin 

yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek 

başımıza sorumluyuz. 
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Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil 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 hususlar ile 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 Yükümlülükler 

 

1)  TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket’in 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap döneminde defter 

tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine 

uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 

 

2)  TTK’nın 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve 

istenen belgeleri vermiştir. 

 

 

 

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 

A Member Firm of Ernst&Young Global Limited 

 

 

 

 

 

Yaşar Bivas, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

 

 

11 Mart 2021 

İstanbul, Türkiye 
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Dipnot 

referansları 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

    
Varlıklar    
Dönen varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 4 4.681.372  6.428.106  

Ticari alacaklar    
 - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 6 81.440 - 

 - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 6 2.973.002  1.621.999  

Diğer Alacaklar    

- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 7 11.654 - 

Peşin ödenmiş giderler 11 555.776  48.021  

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar  64.515 - 

Diğer dönen varlıklar 12 -  17.711  

      

Toplam dönen varlıklar  8.367.759  8.115.837  
    

Duran varlıklar    
Finansal yatırımlar 5 333.565  333.565  

Maddi duran varlıklar 8 2.682.408  971.399  

Maddi olmayan duran varlıklar 9 23.339.258 21.814.099  

Diğer alacaklar    

     - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 7 -  3.108  

      

Toplam duran varlıklar  26.355.231  23.122.171  
    

Toplam varlıklar   34.722.990  31.238.008  
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 Dipnot   

  referansları 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 
    

KAYNAKLAR    
Kısa vadeli yükümlülükler    
Kısa vadeli borçlanmalar 7 4.557 - 

Ticari borçlar    
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 6 78.766 6.590 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 10.a 521.339 96.883 

Diğer borçlar    

 - İlişkili taraflara diğer borçlar 7 - - 

Dönem karı vergi yükümlülüğü 19.a 713.154 496.978 

Ertelenmiş gelirler 11 - - 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 12 579.253 219.474 

      

Toplam kısa vadeli yükümlülükler  1.897.069 819.925 
    

Uzun vadeli yükümlülükler    
Uzun vadeli karşılıklar    
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki karşılıklar 10.b 568.915 376.121 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 19.b 4.296.162 4.214.913 
      

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  4.865.077 4.591.034 
    

ÖZKAYNAKLAR    
Ana ortaklığa ait özkaynaklar    
Ödenmiş sermaye 13.a 1.000.000 1.000.000 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş 

diğer kapsamlı gelirler veya giderler    
 - Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç/kayıpları 13.b 538.039 443.795 

 - Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / kayıpları 13.c 17.224.260 17.224.260 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 13.d 965.892 965.892 

Geçmiş yıllar karları / zararları  5.765.452 47.292 

Net dönem karı   2.467.201 6.145.810 

      

Toplam özkaynaklar  27.960.844 25.827.049 
    

Toplam kaynaklar   34.722.990 31.238.008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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  Dipnot 

referansları 

1 Ocak-  

31 Aralık 

2020 

1 Ocak-  

31 Aralık 2019 
    
Hasılat 14 16.341.016 10.797.158  

Satışların maliyeti (-) 14,15  (10.816.022) (6.120.221) 

        

Brüt kar  5.524.994  4.676.937  
 

   
Genel yönetim giderleri (-) 15 (3.096.158) (1.698.704) 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 16 216.402  189.667  

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 16 (10.820) (79.041) 

      
Esas faaliyet karı  2.634.418  3.088.859  
 

   
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 18 -  3.961.893  

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) 18 - (69.870) 

      
Finansman gideri öncesi faaliyet karı  2.634.418 6.980.882  

    

Finansman gelirleri 17 638.632  1.353.745  

Finansman giderleri (-) 17 (35.007) (402.138) 

      
Vergi öncesi kar   3.238.043  7.932.489  
 

   
Dönem vergi gideri (-) 19.a  (713.154) (1.880.043) 

Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri (-) 19.b  (57.688)  93.364  

      
Net dönem karı   2.467.201  6.145.810  
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  Dipnot 

referansları 

1 Ocak- 

31 Aralık 

2020 

1 Ocak-  

31 Aralık 

2019 
    
Net dönem karı  2.467.201 6.145.810 
    
Diğer kapsamlı gelirler (gider)  94.244 266.668 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar    
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları) 10.b 117.805 288.082 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gidere ilişkin vergiler 19.b (23.561) (63.378) 

Diğer kazanç/kayıplar  - 41.964 

     
Diğer kapsamlı gelir (gider), (vergi sonrası)  94.244 266.668 
    
Toplam kapsamlı gelir  2.561.445 6.412.478 
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Kar veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacak birikmiş diğer 

kapsamlı gelir ve giderler 

 

Birikmiş karlar 

 

  
Ödenmiş 

sermaye 

Aktüeryal 

kayıp / 

kazançlar 

Yeniden değerleme 

ve ölçüm kazanç / 

kayıpları 

Kardan 

ayrılan 

kısıtlanmış 

yedekler  

Geçmiş yıllar 

zararları 

Net dönem 

karı   

Toplam 

özkaynaklar 

        
1 Ocak.2019 itibariyle bakiye 1.000.000 219.091 17.224.260 767.254 - 2.081.807 21.292.412 

 
       

Dağıtılan temettüler - - - - (1.877.841) - (1.877.841) 

Transferler - - - 156.674 (156.674)  - 

Geçmiş yıllar karlarına transfer - - - - 2.081.807 (2.081.807) - 

Toplam kapsamlı gelir - 224.704 - 41.964 - 6.145.810 6.412.478 

   
      

1 Ocak.2020 itibariyle bakiye 1.000.000 443.795 17.224.260 965.892 47.292 6.145.810 25.827.049 
        

Dağıtılan temettüler - - - - (427.650) - (427.650) 

Transferler - - - - - - - 

Geçmiş yıllar karlarına transfer - - - - 6.145.810 (6.145.810) - 

Toplam kapsamlı gelir - 94.244 - - - 2.467.201 2.561.445 

         

31 Aralık 2020 itibariyle bakiye 1.000.000 538.039 17.224.260 965.892 5.765.452 2.467.201 27.960.844 
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  Dipnot 

referansları 

1 Ocak-  

31 Aralık 

2020 

1 Ocak-  

31 Aralık 

2019 
    
Dönem karı   2.467.201 6.145.810 

     
Maddi duran varlıklara ait amortismanlar  8 399.949 253.628 

Maddi olmayan duran varlıklara ait amortismanlar 9 261.830 143.019 

Kıdem tazminatı karşılığı 10.b 274.056 599.413 

İzin karşılığı 10.b 200.139 - 

Şüpheli alacak karşılığı 6 (52.807) (74.006) 

Faiz gideri 17 - 83.347 

Faiz geliri  17 (487.313) (666.114) 

Maddi duran varlık satış karı 18 - (193) 

Maddi duran varlık satış zararı 18 - 69.870 

Kar / (zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler 18 - (3.961.700) 

Vergi gideri (geliri) ile ilgili düzeltmeler 19.a 770.842 1.786.679 

    
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri   3.833.897 4.379.753 

     
Ticari alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler   (1.391.291) (644.018) 

Diğer dönen varlıklardaki değişim   20.819 39.776 

Ticari borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler   (65.023) 2.107 

Kısa vadeli diğer borçlardaki değişim  - (105.346) 

Vergi ödemeleri  (64.515) (1.580.795) 

Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim   (507.755) (7.757) 

Ertelenmiş gelirlerdeki değişim  - (1.509) 

Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim   424.456 81.021 

Kıdem tazminatı ödemeleri 10.b (163.595) (325.400) 

    
İşletme faaliyetlerinden elde edilen (kaynaklanan) nakit akışları   2.086.993 1.837.832 

      
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları     
    

Maddi duran varlık alımı 8 (2.110.958) (722.350) 

Maddi olmayan duran varlık alımı 9 (1.786.989) (415.720) 

Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit girişleri  - 30.960 

    
Yatırım faaliyetlerinde kaynaklanan net nakit akışları   (3.897.947) (1.107.110) 

      
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları     

Alınan faiz  17 487.313 666.114 

Ödenen temettüler   (427.650) (1.877.841) 

Kısa vadeli kredilerdeki artışlar                                                                                                   4.557 - 

    
Finansman faaliyetlerden elde edilen nakit akışları    64.220 (1.211.727) 

     
Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim    (1.746.734) (481.005) 

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri   6.428.106 6.909.111 

     

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 4.681.372 6.428.106 
   

 

 

 

                                                            Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

 

JCR Avrasya Derecelendirme Anonim Şirketi (Şirket), kredi ve kurumsal yönetim alanlarında derecelendirme faaliyetinde bulunmak 

üzere 20.02.2007 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Kredi derecelendirmesi alanında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki alan ilk 

yerel sermayeli kuruluş olan Şirket 12.11.2007 tarihinde Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR) ile ortaklık yapmış ve unvanını JCR 

Avrasya Derecelendirme A.Ş. olarak değiştirmiştir. 

 

Ayrıca Şirket 01.10.2009 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalar ile kredi müşterilerinin kredi 

değerliliğine ilişkin olarak BDDK tarafından zorunlu tutulacak derecelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiştir. 21 

Haziran 2012 tarihli Şirket’in başvurusuna istinaden 25 Nisan 2013 tarihli BDDK kurul kararı ile Şirket’in yetkisi yenilenmiştir. 

 

Şirket 29.04.2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’dan “Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi” lisansını almıştır. 

 

Mart 2010 da, AB-Avrupa Birliği ve civarındaki 16 farklı ülkede faaliyet gösteren toplam 40 adet kredi derecelendirme kuruluşu 

arasından 6 adedinin bir araya gelerek oluşturduğu EACRA- European Association of Credit Rating Agencies (Avrupa Kredi 

Derecelendirme Kuruluşları Birliği)’nın kurucuları arasında yer almıştır. 

 

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 

8.maddesinin üçüncü fıkrasına göre Reasürör şirketlerin derecelendirmesi konusunda, Hazine Müşteşarlığı’nın 06.10.2010 tarih ve 

B.02.1.HZN.0.10.03.01-46974 sayılı yazılarıyla yetkili derecelendirme kuruluşları listesine dahil edilmiştir. 

 

17 Nisan 2015 tarihinde 15 Asya Ülkesinde faaliyet gösteren 33 Derecelendirme Kuruluşunun üyesi olduğu ACRAA -The 

Association of Credit Rating Agencies in Asia birliğine katılmıştır. 17 Ocak 2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. öncülüğünde 

Türkiye’nin önde gelen banka ve finansal kurluşları JCR Avrasya A.Ş.’nin % 85,05 hissesini satin almışlardır. 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 21.02.2020 tarih ve 8876 sayılı kararıyla “ Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin 

Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, derecelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak riskin doğru ölçülmesi, finansal sektördeki 

derinliğin ve şeffaflığın artırılması, kredi maliyetlerinin azaltılması ve sermayenin etkin kullanılması amacıyla 500 milyon Türk Lirası 

ve üstü ciroya sahip şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan 

derecelendirme notu almasına ilişkin zorunluluk getirilmiştir.”  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 10.09.2020 tarih 

ve 9133 sayılı kararıyla ciro kriteri 500 milyon TL kredi riski olarak değiştirilmiştir. 

 

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. BDDK tarafından yetkilendirilmiş tek kuruluştur.  

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 21.02.2020 tarih ve 8875 sayılı kararıyla JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’nin 

kredi derecelendirme notlarının bankaların sermaye yeterlilik hesaplamalarında kullanılmak üzere eşleştirilmesine karar verilmiştir. 

 

Şirket’in genel müdürlüğü Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye adresinde 

bulunmaktadır. Şirket’in ortaklık yapısı not 13.a da bulunmaktadır.  Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 46 (31 Aralık 2019:22) 

personeli bulunmaktadır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

 

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” hükümlerine uygun 

olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

(“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır. Ayrıca KGK tarafından 2 Haziran 2016 

tarihinde 30 sayılı kararla yayınlanan TMS taksonomisine uygun olarak sunulmuştur. 

 

Şirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 

vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tek düzen Hesap Planını esas almaktadır. 

Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülük, tarihi maliyet esası baz alınarak 

Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS 

uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 

 

1 Ocak- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait finansal tablolar, 11 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 

onaylanmıstır. Finansal tablolar, Genel Kurul'da onaylanması sonucu kesinlesecektir. 

 

2.2 Geçerli ve Sunum Para Birimi 
 

Finansal tablolar şirketin işlevsel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. 
 

2.3 İşletmenin Sürekliliği Varsayımı 
 

Finansal tablolar, Şirket’in önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği 

ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. 

 

2.4 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 

Şirket, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal durum tablosunu 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanmış finansal durum tablosu 

ile 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar tablosunu 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap 

dönemine ait kar veya zarar tablosu ile 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait nakit akış tablosu ve özkaynaklar değişim 

tablolarını ise 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait ilgili dönem finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. 
 

2.5 Yeni ve Süzeltilmiş Standartlar ve Yorumlar 

 

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 

 

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları 

aşağıda özetlenen 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki 

yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların şirketin mali durumu ve performansı üzerindeki 

etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve 

yorumlar: 

 

İşletmenin tanımlanması (TFRS 3 Değişiklikleri) 

 

KGK Mayıs 2019’da TFRS 3 ‘İşletme Birleşmeleri’ standardında yer alan işletme tanımına ilişkin değişiklikler 

yayımlamıştır. Bu değişikliğin amacı, işletme tanımına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesinde şirketlere yardımcı 

olmaktadır. 

 

Değişiklikler aşağıdaki gibidir:  

 

- İşletme için minimum gereksinimlerin netleştirilmesi;  

- Piyasa katılımcılarının eksik unsurları tamamlaması konusundaki değerlendirmenin ortadan kaldırılması;  

- İşletmelerin edinilen bir sürecin önemli olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olacak uygulama rehberi 

eklenmesi;  

- İşletme ve çıktı tanımlarının sınırlandırılması; ve  

- İsteğe bağlı olarak uygulanacak bir gerçeğe uygun değer testinin (yoğunluk testi) getirilmesi. 

 

Değişiklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır.  

 

Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

 

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

 

TMS 39’da gösterge faiz oranı reformu ile ilgili olarak riskten korunma muhasebesinin devam ettirilmesini temin etmek 

amacıyla bazı kolaylaştırıcı uygulamalar sağlanmıştır. Bu kolaylaştırıcı uygulamalar genel olarak korunan nakit akışlarının 

veya korunulan riskin dayandığı veya korunma aracına ilişkin nakit akışlarının dayandığı gösterge faiz oranının, gösterge 

faiz oranı reformu sonucunda değişmediğinin varsayılmasını içermektedir. 

 

TFRS 9 ve TMS 39’da yapılan değişikliğe ilişkin uygulanan istisnaların, TFRS 7’deki düzenleme uyarınca finansal 

tablolarda açıklanması amaçlanmaktadır. 

 

Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 

 

Önemliliğin Tanımı (TMS 1 ve TMS 8 Değişiklikleri) 

 

Haziran 2019'da KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” ve “TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde 

Değişiklikler ve Hatalar” standartlarında değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerin amacı, “önemlilik” tanımını standartlar 

arasında uyumlu hale getirmek ve tanımın belirli kısımlarını açıklığa kavuşturmaktır. Yeni tanıma göre, bilginin 

saklanması, hatalı olması veya verilmemesi durumunda finansal tabloların birincil kullanıcıların bu tablolara dayanarak 

verdikleri kararları etkileyebileceği varsayılabilirse, bilgi önemlidir. Değişiklikler, bilginin önemliliğinin niteliğine, 

büyüklüğüne veya her ikisine bağlı olacağını açıklamaktadır. Şirketler bilginin tek başına veya başka bilgiler ile birlikte 

kullanıldığında finansal tablolar üzerinde ki etkisinin önemliliği değerlendirmek ile yükümlüdür. 

 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

Değişiklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin 

verilmektedir. 
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Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır 

 

Covid-19 ile İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar (TFRS 16 Değişiklikleri) 

 

5 Haziran 2020 tarihinde KGK, TFRS 16 Kiralamalar standardında, COVID-19 salgını sebebiyle kiracılara tanınan kira 

imtiyazlarının, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmeleri konusunda muafiyet tanınması 

amacıyla değişiklik yapmıştır. Söz konusu muafiyetten yararlanan kiracıların, kira ödemelerinde meydana gelen herhangi 

bir değişikliği, Standardın söz konusu değişikliğin kiralamada yapılan bir değişiklik olmaması durumunda geçerli olan 

hükümleri uyarınca muhasebeleştirmesi gerekmektedir.  

 

Uygulama, sadece kira ödemelerinde COVID-19 salgını sebebiyle tanınan imtiyazlar için ve yalnızca aşağıdaki koşulların 

tamamı karşılandığında uygulanabilecektir: 

• Kira ödemelerinde meydana gelen değişikliğin kiralama bedelinin revize edilmesine neden olması ve revize edilen 

bedelin, değişiklikten hemen önceki kiralama bedeliyle önemli ölçüde aynı olması veya bu bedelden daha düşük 

olması, 

• Kira ödemelerinde meydana gelen herhangi bir azalışın, sadece normalde vadesi 30 Haziran 2021 veya öncesinde 

dolan ödemeleri etkilemesi ve 

• Kiralamanın diğer hüküm ve koşullarında önemli ölçüde bir değişikliğin olmaması. 

 

Kiracılar, yapılan bu değişikliği 1 Haziran 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulayacaklardır. 

Erken uygulamaya izin verilmektedir. 

 

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. Söz konusu 

değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır 

 

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 

 

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve 

Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi 

belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek 

gerekli değişiklikleri yapacaktır. 

 

TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları - 

Değişiklik 

 

2017’de TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, 

erken uygulamaya halen izin vermektedir. Şirket söz konusu değişikliklerin etkilerini, bahsi geçen standartlar nihai halini 

aldıktan sonra değerlendirecektir  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı 

 

KGK Şubat 2019’da, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan kapsamlı yeni 

bir muhasebe standardı olan TFRS 17’yi yayımlamıştır. TFRS 17 hem sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin 

güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan 

bir model getirmektedir. Gelecekteki nakit akış tahminlerinde ve risk düzeltmesinde meydana gelen bazı değişiklikler de 

hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirilmektedir. İşletmeler, iskonto oranlarındaki değişikliklerin etkilerini 

kar veya zarar ya da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirmeyi tercih edebilirler. Standart, katılım özelliklerine sahip 

sigorta sözleşmelerinin ölçüm ve sunumu için özel yönlendirme içermektedir. TFRS 17, 1 Ocak 2023 veya sonrasında 

başlayan yıllık hesap dönemlerinde yürürlüğe girecek olup bu tarihte veya öncesinde TFRS 9 Finansal Araçlar ve TFRS 15 

Müşteri Sözleşmelerinden Hasılatı uygulayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu standardın 

Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 

 

Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması (TMS 1 Değişiklikleri) 

 

12 Mart 2020'de KGK, “TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” standardında değişiklikler yapmıştır. 1 Ocak 2023 tarihinde 

veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yapılan bu değişiklikler yükümlülüklerin uzun 

ve kısa vade sınıflandırılmasına ilişkin kriterlere açıklamalar getirmektedir. Yapılan değişiklikler TMS 8 “Muhasebe 

Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” e göre geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken 

uygulamaya izin verilmektedir. 

 

Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 

 

TFRS 3’deki değişiklikler – Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik 

 

KGK, Temmuz 2020’de TFRS İşletme Birleşmeleri standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklik, TFRS 3’ün 

gerekliliklerini önemli şekilde değiştirmeden, Kavramsal Çerçevenin eski versiyonuna (1989 Çerçeve) yapılan atfı Mart 

2018’de yayımlanan güncel versiyona (Kavramsal Çerçeve) yapılan atıfla değiştirmek niyetiyle yapılmıştır. Bununla 

birlikte, iktisap tarihinde kayda alma kriterlerini karşılamayan koşullu varlıkları tanımlamak için TFRS 3'e yeni bir paragraf 

eklemiştir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 

Eğer işletme, aynı zamanda veya daha erken bir tarihte, TFRS standartlarında Kavramsal Çerçeve (Mart 2018)’ye atıfta 

bulunan değişikliklerin tümüne ait değişiklikleri uygular ise erken uygulamaya izin verilmektedir. 

 

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 

 

TMS 16’daki değişiklikler - Kullanım amacına uygun hale getirme  

 

KGK, Temmuz 2020’de, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır. Değişiklikle birlikte, 

şirketlerin bir maddi duran varlığı kullanım amacına uygun hale getirirken, üretilen ürünlerin satışından elde ettikleri 

gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine izin vermemektedir. Şirketler bu tür satış gelirlerini ve 

ilgili maliyetleri artık kar veya zararda muhasebeleştirecektir. Değişiklik, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 

dönemleri için uygulanacaktır. Değişiklikler geriye dönük olarak, yalnızca işletmenin değişikliği ilk uyguladığı hesap 

dönemi ile karşılaştırmalı sunulan en erken dönemin başlangıcında veya sonrasında kullanıma sunulan maddi duran varlık 

kalemleri için uygulanabilir. İlk defa TFRS uygulayacaklar için muafiyet tanınmamıştır. Söz konusu değişikliklerin 

Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir   
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

TMS 37’deki değişiklikler - Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri 
 

KGK, Temmuz 2020’de, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardında değişiklikler yapmıştır. 
TMS 37’de yapılan ve 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacak olan değişiklik, bir 
sözleşmenin ekonomik açıdan “dezavantajlı” mı yoksa “zarar eden” mi olup olmadığının değerlendirilirken dikkate 
alınacak maliyetlerin belirlenmesi için yapılmıştır ve ‘direkt ilgili maliyetlerin’ dahil edilmesi yaklaşımının uygulanmasını 
içermektedir. Değişiklikler, değişikliklerin ilk kez uygulanacağı yıllık raporlama döneminin başında (ilk uygulama tarihi) 
işletmenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmediği sözleşmeler için geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir.  
 

Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
 

Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama - TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler 
 

Aralık 2020’de KGK, gösterge faiz oranının (IBOR) alternatif referans faiz oranı ile değiştirilmesinin Finansal raporlamaya 
olan etkilerini gidermek adına geçici muafiyetleri ortaya koyan Gösterge Faiz Oranı Reformu – Faz 2- TFRS 9, TMS 39, 
TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 Değişikliklerini yayınlamıştır. İşletmeler bu değişiklikleri 1 Ocak 2021’de veya sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulayacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler aşağıdaki konuları 
kapsamaktadır:  
 

IBOR reformunun bir sonucu olarak sözleşmeye dayalı nakit akışlarını belirleme esasındaki değişiklikler için 
kolaylaştırıcı uygulama 
 

Değişiklikler, sözleşmeye bağlı değişikliklerin veya reformun doğrudan gerektirdiği nakit akışlarındaki değişikliklerin, 
piyasa faiz oranındaki bir harekete eşdeğer değişken faiz oranındaki değişiklikler olarak değerlendirilmesi için kolaylaştırıcı 
bir uygulama içerir. Bu kolaylaştırıcı uygulama kapsamında finansal araçlar için geçerli olan faiz oranlarının, faiz oranı 
reformu sonucunda değişmesi halinde söz konusu durumun bir finansal tablo dışı bırakma ya da sözleşme değişikliği olarak 
kabul edilmemesi; bunun yerine nakit akışlarının finansal aracın orijinal faiz oranları kullanılarak belirlenmeye devam 
edilmesi öngörülmektedir.  
 

Kolaylaştırıcı uygulama, TFRS 9 Finansal Araçlar (ve bu nedenle TMS 39 Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme) 
standardından muafiyet sağlayarak TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri Standardını uygulayan şirketler ve IBOR Reformu 
kaynaklı kiralama değişikleri için TFRS 16 Kiralamalar standardı uygulaması için zorunludur. 
 

Riskten korunma Muhasebesi ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin imtiyazlar 
 
- Değişiklikler, IBOR reformu nedeniyle gerekli duyulan riskten korunma muhasebesi kurgusu ve 

dokümantasyonundaki revizyonların, riskten korunma ilişkisini sonlandırılmadan yapılmasına izin vermektedir. 
 
- Nakit akış riskinden korunma fonundaki birikmiş tutarın alternatif referans faiz oranına dayandığı varsayılır. 
 
- Şirketler, alternatif faiz oranı geçiş sürecinde, TMS 39 uyarınca geriye dönük etkinlik testlerinin değerlendirmesini 

yaparken, her bir riskten korunma ilişkisi nezdinde birikmiş gerçeğe uygun değer değişimlerini sıfırlama yoluna 
gidebilir. 

 
- Değişiklikler, gruplama yaklaşımına konu olarak belirlenmiş kalemlerin (örneğin makro riskten korunma 

stratejisinin parçası olanlar) IBOR reformunun gerektirdiği revizeler nedeniyle değiştirilmesine ilişkin muafiyet 
sağlamaktadır. İlgili muafiyet, riskten korunma stratejisinin korunmasına ve sonlandırılmadan devam etmesine 
olanak sağlamaktadır. 

 
- Alternatif referans faiz oranı geçişinde, riskten korunma ilişkisi birden fazla revize edilebilir. IBOR reformu kaynaklı 

riskten korunma ilişkisinde yapılan tüm revizeler için faz 2 muafiyetleri uygulanır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

Risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması 

 

Değişiklikler, şirketlere, riskten korunma ilişkisinde alternatif referans faiz oranının bir risk bileşeni olarak belirlendiği 

durumlarda, risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması gerekliliği kriterini sağlayacağına dair geçici muafiyet 

getirmektedir. 

 

İlave Açıklamalar 

 

Değişiklikler TFRS 7 Finansal Araçlara ilişkin Açıklamalar standardı kapsamında; işletmenin alternatif referans faiz 

oranlarına geçiş süreci ve geçişten kaynaklanan riskleri nasıl yönettiği, henüz geçiş gerçekleşmese de IBOR geçişinden 

etkilenecek finansal araçlar hakkında nicel bilgiler ve IBOR reformu risk yönetimi stratejisinde herhangi bir değişikliğe yol 

açmış ise, bu değişikliğin açıklanması gibi ek dipnot yükümlülükleri gerektirmektedir 

 

Bu değişiklikler zorunlu olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Uygulama geriye dönük olmakla birlikte, şirketlerin 

geçmiş dönemleri yeniden düzenlemesi gerekli değildir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu 

veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 

 

Yıllık İyileştirmeler - 2018-2020 Dönemi 

 

KGK tarafından, Temmuz 2020’de “TFRS standartlarına ilişkin Yıllık İyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi”, aşağıda 

belirtilen değişiklikleri içerek şekilde yayınlanmıştır: 

 

- TFRS 1- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması – İlk Uygulayan olarak İştirak: 

Değişiklik, bir bağlı ortaklığın, ana ortaklık tarafından raporlanan tutarları kullanarak birikmiş yabancı para çevrim 

farklarını ölçmesine izin vermektedir. Değişiklik ayrıca, iştirak veya iş ortaklığına da uygulanır. 

- TFRS 9 Finansal Araçlar- Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için '%10 testinde dikkate 

alınan ücretler: Değişiklik, bir işletmenin yeni veya değiştirilmiş finansal yükümlülük şartlarının, orijinal finansal 

yükümlülük şartlarından önemli ölçüde farklı olup olmadığını değerlendirirken dikkate aldığı ücretleri açıklığa 

kavuşturmaktadır. Bu ücretler, tarafların birbirleri adına ödedikleri ücretler de dahil olmak üzere yalnızca borçlu 

ile borç veren arasında, ödenen veya alınan ücretleri içerir. 

- TMS 41 Tarımsal Faaliyetler – Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergilemeler: Yapılan değişiklik ile, TMS 

41 paragraf 22’deki, şirketlerin TMS 41 kapsamındaki varlıklarının gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde 

vergilemeler için yapılan nakit akışlarının dikkate alınmamasına yönelik hükmü kaldırmıştır. 

 

Yapılan iyileştirmelerin tamamı, 1 Ocak 2022 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken 

uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin iyileştirmelerin Şirket’in finansal durumu ve performansı 

üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 

 

2.6 Netleştirme / Mahsup 

 

Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı 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. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 

 

2.7 Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 

 

Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari 

ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve 

tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden 

geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar. 

 

Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride 

gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar ve değerlendirmeler: 

 

- Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar (Derecelendirme yazılım programları hariç olmak üzere) elde etme 

maliyetlerinden birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, 

maddi varlıkların faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Faydalı ömürler yönetimin 

en iyi tahminlerine dayanır, her bilanço tarihinde gözden geçirilir ve gerekirse değişiklik yapılır. Şirket, 31.12.2012 tarihi itibariyle 

derecelendirme yazılımlarını yeniden değerleme modeli esasından muhasebeleştirmeyi seçmiştir. 

 

- Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle var olan ancak cari ekonomik koşullar çerçevesinde tahsil 

edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer 

düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş ve anahtar müşteriler dışında kalan borçluların geçmiş 

performansları piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile 

yeniden görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır. Ayrıca karşılık tutarı belirlenirken bilanço tarihi itibariyle elde bulunan 

teminatların dışında yine finansal tabloların onaylanma tarihine kadar geçen süre zarfında edinilen teminatlar da göz önünde 

bulundurulmaktadır. İlgili bilanço tarihi itibariyle şüpheli alacak karşılıkları dipnot 6’da açıklanmıştır. 
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3. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARIN ÖZETİ 
 

İlişikteki finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan başlıca muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir: 
 

Kur değişiminin etkileri 
 

Yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyeleri TL’ ye çevirirken işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. 

Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve borçlar bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL’ ye 

çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin TL’ ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur 

farkı gider veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 
 

Bilanço tarihi itibarıyla, Şirket tarafından kullanılan döviz kuru değerleri aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

ABD$ 7,3405 5,9402 

EUR 9,0079 6,6506 

GBP 9,9438 7,7765 

 

Varlıklarda değer düşüklüğü 
 

Şirket, her bir bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. 

Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit 

üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü 

meydana gelmiştir.  
 

Geri kazanılabilir tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın 

sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen 

bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 
 

Maddi duran varlıklar 
 

Maddi duran varlıklar (taşıt araçları, döşeme ve demirbaşlar) kayıtlı değerleri üzerinden, birikmiş amortisman ve varsa değer 

düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir.  
 

Amortisman, maddi varlıkların düzeltilmiş değerleri üzerinden faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak 

ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir: 

 

                  Yıl 

  

Taşıt araçları  5 

Döşeme ve demirbaşlar 4-10 
 

Maddi duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri 

kazanılabilir değerine indirilir. 
 

Maddi olmayan duran varlıklar 
 

Maddi olmayan duran varlıklar, derecelendirme yazılım programları, web site ve diğer belirli haklardan oluşmaktadır. Maddi 

olmayan duran varlıklar faydalı ömürleri esasına göre itfa edilmektedir.  
 

Maddi olmayan duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda gösterilmiştir: 
 

                  Yıl 

  

Diğer maddi olmayan duran varlıklar 15 
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3. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARIN ÖZETİ (devamı) 

 

Derecelendirme yazılım programları, gerçeğe uygun değerlerine ulaşmak için bağımsız değerleme uzmanı tarafından yeniden 

değerlenmiştir. Derecelendirme yazılım programlarının gerçeğe uygun değerindeki artış nedeniyle oluşan kazançlar, özkaynaklarda 

“Değer artış fonu” nda muhasebeleştirilmiştir. Ancak, anılan yeniden değerleme artışının, varsa daha önce aynı varlık için kar veya 

zararda muhasebeleştirilen yeniden değerleme azalışını ortadan kaldıran kısmı, kar veya zararda muhasebeleştirilir.  

 

Gelir ve hizmet maliyeti 

 

Gelirler, faaliyetler ile ilgili olarak Şirket’e ekonomik getiri sağlanmasının muhtemel ve getirinin güvenilir olarak ölçülebilmesinin 

mümkün olduğu zaman muhasebeleştirilir. Gelir alacağın gerçeğe uygun değerinde ölçülmekte ve iskontolar ve satış ile ilgili vergiler 

düşüldükten sonra, işin normal akışında sağlanan mallar ve hizmetler için net alacak tutarlarını sunmaktadır. Hizmet gelirleri 

hizmetlerin verildiği zamanda kaydedilmemektedir.  

 

Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir 

şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Şirket tarafından elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması üzerine 

alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Şirket’in gelirleri genel olarak bilet 

satışlarından kaynaklı komisyonlardan oluşmaktadır ve gelir tablosunda net olarak gösterilmiştir. 

 

Ticari alacaklar / borçlar 

 

Doğrudan bir borçluya/alıcıya ana faaliyet konusu dahilinde hizmet/satımı ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar/ticari borçlar, 

etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa 

vadeli ticari alacaklar/ticari borçlar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından değerlendirilmiştir.  

 

Şirket, tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için şüpheli alacak karşılığı 

ayırmaktadır. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, 

teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda dâhil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal 

etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum 

dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır. 

 

Finansal yatırımlar 

 

“İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlıklar”, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş 

modeli kapsamında elde tutulan ve sözleşme şartlarında belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz 

ödemelerini içeren nakit akışlarının bulunduğu, türev araç olmayan finansal varlıklardır. Şirket’in itfa edilmiş maliyet bedelinden 

muhasebeleştirilen finansal varlıkları, “nakit ve nakit benzerleri”, “ticari alacaklar”. İlgili varlıklar, finansal tablolara ilk kayda 

alımlarında gerçeğe uygun değerleri ile; sonraki muhasebeleştirmelerde ise etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş 

bedelleri üzerinden ölçülmektedir. İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen ve türev olmayan finansal varlıkların değerlemesi sonucu 

oluşan kazanç ve kayıplar gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir. 
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3. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARIN ÖZETİ (devamı) 

 

“Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar”, özkaynağa dayalı finansal varlıklardan ve borçlanma 

araçlarından oluşmaktadır. Şirket söz konusu varlıklarını gerçeğe uygun bedelinden ölçer. İlgili finansal varlıklardan kaynaklanan 

kazanç veya kayıplardan, kur farkı gelir veya giderleri dışında kalanlar diğer kapsamlı gelire yansıtılır. Özkaynağa dayalı finansal 

varlıkların satılması durumunda diğer kapsamlı gelire sınıflandırılan değerleme farkları geçmiş yıl karlarına sınıflandırılır. Borçlanma 

araçlarının finansal tablo dışı bırakıldığı durumda ise, daha önce kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen kazanç ve kayıplar özkaynaktan 

gelir tablosuna sınıflandırılır. 

 

“Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen ve gerçeğe uygun 

değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Söz konusu varlıkların 

değerlemesi sonucu oluşan kazanç ve kayıplar gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir. 

 

İlişkili taraflar 

 

Aşağıdaki kriterlerin birinin varlığında, taraf; Şirket ile ilişkili sayılır: 

 

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

• İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, 

bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere) 

• Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya 

• Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması; 

• Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması; 

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

• İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana 

ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere) 

• Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya 

• Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması; 

• Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması; 

• Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması; 

• Tarafın, Şirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması; 

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

• Tarafın, kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen herhangi bir bireyin 

doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması; 

 

Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planları 

olması gerekir. 

 

Çalışanlara sağlanan faydalar  

 

Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle 

istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları bilanço tarihi itibarıyla 

geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla 

ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki finansal tablolarda yansıtılmıştır. 
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3. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARIN ÖZETİ (devamı) 
 

Vergilendirme 
 

Vergi gideri / (geliri) cari dönem vergi giderinden / (gelirinden) ile ertelenmiş vergi giderinden / (gelirinden) oluşmaktadır. Kurumlar 

Vergisi yükümlülüğü, dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra 

bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 
 

Vergi karşılığı, dönem karı dikkate alınarak hesaplanmış ve hesaplamada ertelenmiş vergi göz önünde bulundurulmuştur. 
 

Ertelenmiş vergi aktifi ve pasifi muhasebe ve vergilendirmenin farklı muamelesi sonucu önemli zamanlama farklarından (ileride 

vergilendirilebilir zamanlama farkları) kaynaklanmakta ve “borçlanma” metodu kullanılarak cari vergi oranı üzerinden 

hesaplanmaktadır. 
 

Ertelenmiş vergi aktifi ise sadece ortaya çıkacak bu aktifin itfa edilebileceği, vergilendirilebilir bir karın gelecekte oluşması 

beklendiğinde kayıtlara alınmaktadır. Zamanlama farkları üzerinden ortaya çıkan net ertelenmiş vergi aktifleri, eldeki veriler ışığında 

gelecek yıllarda kullanılabileceğinin kesin olmadığı durumlarda, vergi indirimleri nispetinde azaltılmaktadır. 

 

Nakit ve nakit benzerleri 

 

Nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit, 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. 

 

 

4. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

Kasa 119 126 

Bankalar   

 - Vadesiz mevduat 51.253 2.681.919 

 - Vadeli mevduat 4.630.000 3.746.061 

   

Nakit akım tablolarında gösterilen nakit ve nakit benzerleri 4.681.372 6.428.106 

 

Vadeli mevduatların vade tarihleri Ocak 2021’dir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, TL cinsinden vadeli mevduatların yıllık faiz 

oranları TL mevduatlar için %16 dır.( 31 Aralık 2019: /10,50-%11,50) 

 

  

5. FİNANSAL YATIRIMLAR 

 

 Ortaklık Oranı (%) Tutar 

  31 Aralık 2020 31 Aralık 2019  31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Uzun vadeli finansal yatırımlar     

Jcr Latam Empresa Clasificado De Riesgo S.A.* %15 %15 333.565  333.565   

 

*03.08.2017 tarihinde şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Peru Cumhuriyeti’nde yerleşik olan ve Şili, Panama, 

Kolombiya, Arjantin, Ekvator ve Paraguay ülkelerinde akredite olan Accuratio Credit Ratings ECR S.A. ile Latin Amerika 

ekonomileri ve Türkiye arasında ekonomik ve finansal entegrasyon kalitesini güçlendirmek, bilgi asimetrisini azaltmak, Latin 

Amerika ile Bölge Ülkeleri arasındaki sermaye ve fon akışlarının güçlendirilmesine katkı sağlamaya dönük olarak bir iş ortaklığı 

sözleşmesinin imzalanması ve %15 oranında ortak olunması kararına varılmıştır. Söz konusu şirket bu karar sonrasında kurulmuştur.  
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6.   TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar   

Cari Hesap Alacakları   

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 81.440 - 

- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.973.003 1.621.999 

- Şüpheli Ticari Alacaklar 179.145 231.952 

    

 3.233.587 1.853.951 

   

Şüpheli alacak karşılığı (-) (179.145) (231.952) 

   

  3.054.442 1.621.999 

 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığının dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

  1 Ocak- 

31 Aralık 2020 

1 Ocak- 

31 Aralık 2019 

   

Açılış bakiyesi, 01 Ocak 231.952 305.958 

Cari dönemde serbest karşılıklar (52.807) (74.006) 

   

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 179.145 231.952 

   

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

Kısa vadeli ticari borçlar   

Cari hesap borçları - - 

- Diğer ticari borçlar 78.766 6.590 

 

 

7. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR 

 

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 31 Aralık 2020      31 Aralık 2019 

   

- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 11.654 - 

   

Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

- Verilen depozito ve teminatlar - 3.108 

 

Kısa Vadeli Borçlanmalar 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

-İlişkili olmayan taraflardan diğer borçlar                                                                         4.557                                - 
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8. MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

  1 Ocak 2020 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2020 
     
Maliyet     
Taşıtlar 1.117.884 - - 1.117.884 

Döşeme ve demirbaşlar 176.771 2.110.958 - 2.287.729 

      

 1.294.655 2.110.958 - 3.405.613 

Birikmiş amortisman (-) 

Taşıtlar 221.556 223.577 - 445.133 

Döşeme ve demirbaşlar 101.700   176.372 - 278.072 

      

 323.256 399.949 - 723.205 

Net kayıtlı değer 971.399   2.682.408 
  

  1 Ocak 2019 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2019 
     
Maliyet     
Taşıtlar 421.730 696.154 - 1.117.884 

Döşeme ve demirbaşlar 308.065 26.196 (157.490) 176.771 

       

 729.795 722.350 (157.490) 1.294.655 

Birikmiş amortisman (-)     

Taşıtlar 21.087 200.469 - 221.556 

Döşeme ve demirbaşlar 105.394 53.159 (56.853) 101.700 

      

 126.481 253.628 (56.853) 323.256 

Net kayıtlı değer 603.314   971.399 
 
 

9. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 

 1 Ocak 2020 İlaveler 

Değer düşüklüğü / 

artışı 31 Aralık 2020 

     
Maliyet değeri     
Derecelendirme yazılım programları* 21.874.038 - - 21.874.038 

Yapılmakta olan yatırımlar - 732.809 - 732.809 

Diğer 435.306 1.054.180 - 1.489.486 

      

 22.309.344 1.786.989 - 24.096.333 

Birikmiş itfa payı (-)     

Derecelendirme yazılım programları 343.712 - - 343.712 

Yapılmakta olan yatırımlar - - - - 

Diğer 151.533 261.830 - 413.363 

     

 495.245 261.830 - 757.075 

     

Net defter değeri       21.814.099 - - 23.339.258 

*Derecelendirme yazılım ve modeller 24 Ağustos 2017 tarihli İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 

hazırlanan yeniden değerleme raporunda değerlenmiştir. Bu rapora istinaden, derecelendirme yazılım ve modellerin değeri 

21.530.325 TL olarak hesaplanmıştır. Söz konusu değer artışı finansal durum tablosu altında özkaynaklar içerisinde ertelenmiş vergi 

yükümlülüğü sonrasında 17.224.260 TL (2019: 17.224.260 TL) tutarında değerleme farkı oluşturmuştur.  
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9. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı) 

 

 1 Ocak 2019 İlaveler 

Değer  

düşüklüğü / artışı 31 Aralık 2019 

     
Maliyet değeri     
Derecelendirme yazılım programları* 21.874.038 - - 21.874.038 

Diğer 19.586 415.720 - 435.306 

         

 21.893.624 415.720  22.309.344 

Birikmiş itfa payı (-)     

Derecelendirme yazılım programları 4.305.412 - (3.961.700) 343.712 

Diğer 8.514 143.019 - 151.533 

      

 4.313.926 143.019 (3.961.700) 495.245 

     

Net defter değeri 17.579.698   21.814.099 

 

 

 

10. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKİ BORÇLAR VE KARŞILIKLAR 

 

10.a Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 

 

  31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar   

Ödenecek sosyal güvenlik primleri 521.339 96.883  

 521.339 96.883  

 

10.b Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki karşılıklar 

 

  31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

Kıdem tazminatı karşılığı 368.776 376.121 

Kullanılmamış izin karşılığı 200.139 -- 

  568,915 376,121 

 

Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, şirket emeklilik nedeniyle işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle 

işine son verilen personele belirlenen miktarda ödeme yapmakla yükümlüdür. Şirket, kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin 

yükümlülüklerini “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre 

muhasebeleştirmekte ve bilançoda “Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı” hesabında sınıflandırmaktadır. Şirket, Türkiye’de 

mevcut İş Kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son 

verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, bu Kanun kapsamında oluşması 

muhtemel yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmakta ve finansal tablolara 

yansıtılmaktadır. 1 Ocak 2013 sonrasında oluşan aktüeryal kayıp ve kazançlar, revize TMS 19 standardı uyarınca özkaynaklar altında 

muhasebeleştirilmiştir 
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10. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKİ BORÇLAR VE KARŞILIKLAR (devamı) 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 

  

1 Ocak- 

31 Aralık 2020 

1 Ocak- 

31 Aralık 2019 

   

Açılış bakiyesi, 01 Ocak 376.121 306.843 

Cari hizmet maliyeti 225.157 599.413 

Faiz maliyeti 48.898 83.347 

Aktüeryal kazanç / kayıp (117.805) (288.082) 

Ödemeler (-) (163.595) (325.400) 

   

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 368.776 376.121 

 

 

11. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER  

 

  31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

Peşin ödenmiş giderler – kısa vade   

Peşin ödenen sigorta ve diğer giderler (*) 555.776 48.021  

   

(*)  Şirket’in 2020 yılında peşin ödemiş olduğu taşıt sigorta giderleri ve risk model uygulamasına ilişkin alınan danışmanlık 

hizmeti faturasından oluşmaktadır. 

 

 

12.   DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

  31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

Diğer dönen varlıklar   
İş Avansları - 17.711 

   

  - 17.711 

 

  31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

Diğer kısa vadeli yükümlülükler   
Ödenecek vergi borçları 579.253 219.474 

    

  579.253 219.474 
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13. ÖZKAYNAKLAR 
 
13.a Ödenmiş Sermaye 
 
Bilanço tarihi itibariyle, Şirket’in hissedarları ve pay oranları aşağıdaki gibidir: 
 

 Pay Oranı (%) Tutar 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

     
Borsa İstanbul Anonim Şirketi                                                                                                  %18,50 %0 185.000 - 
Japan Credit Rating Agency, Ltd %14,95 %14,950 149.500 149.500 
Türkiye Sermaye Piyasalar Bir.İkt.İşl.   %6,00 %0 59.999 - 
Türkiye Sigorta Reasürans ve Emekl. %6,00 %0 59.999 - 
Finansal Kiralama Fakt. Ve Fins. Şirk. Birl. %6,00 %0 59.999 - 
TC. Ziraat Bankası A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
Ziraat Katılım Bankası A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
Akbank T. A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
QNB Finansbank A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
Türkiye İş Bankası A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
TSKB A.Ş.  %2,86 %0 28.559 - 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. %2,86 %0 28.559 - 
Orhan Ökmen                                                                                                                       %0 %42,525 - 425.250 
Rafi Karagöl                                                                                                         %0 %42,525 - 425.250 
     
  %100 %100 1.000.000 1.000.000 

17 Ocak 2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. öncülüğünde Türkiye’nin önde gelen banka ve finansal kurluşları JCR Avrasya 
A.Ş.’nin % 85,05 hissesini satin almışlardır. 
 
Şirket, 2020 yılında 427.650 TL tutarında 2019 yılı karından personele temettü dağıtmıştır. 
 
13.b Aktüeryal kayıp / kazançlar 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında aktüeryal kayıp/kazançlar 538.039 443.795   

   

 538.039 443.795   
 

13.c Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / kayıpları 
 

Gelir tablosu ile ilişkilendirilmeyerek özkaynaklara aktarılan değer artışları aşağıda gösterilmiştir; 
 

  31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   
Maddi olmayan duran varlık değer artışları 17.224.260 17.224.260 
   

 17.224.260 17.224.260 
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13. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 
 

13.d Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 
 

  31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

Yasal yedekler 965.892 965.892   

   

 965.892 965.892   
 

Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na 
göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. 
İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret anunu’na göre, yasal yedekler 
ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde 
kullanılması mümkün değildir. 
 

14. HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 
 

  
1 Ocak- 

31 Aralık 2020 
1 Ocak- 

31 Aralık 2019 
   
Yurt içi satış geliri 15.906.315 10.185.131 
Yurt dışı satış geliri 530.645 569.575 
Diğer Gelirler 294.198 48.479 
Satıştan iadeler (-) (390.142) (6.027) 
   

Net satış geliri 16.341.016 10.797.158 

   
Satışların maliyeti (-) (10.816.022) (6.120.221) 

   
Brüt kar 5.524.994 4.676.937 

 

15. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 
 

Niteliklerine göre giderler satışların maliyeti ve genel yönetim giderlerinin toplamından oluşmaktadır. 
 

  31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   
Personel giderleri 10.470.639 4.434.541 
Amortisman ve itfa payı giderleri 661.779 396.647 
Kira giderleri 606.366 449.788 
Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler                                                                                           379.837 - 
Ofis giderleri 274.146 387.095 
Seyahat giderleri  275.555 524.328 
Kıdem tazminatı karşılık giderleri 274.056 599.413 
İzin Karşılığı 200.139 - 
Danışmanlık giderleri  131.016 268.969 
Enerji Giderleri 113.292 - 
Bakım ve onarım giderleri 94.257 53.837 
Sigorta giderleri 86.656 60.947 
Haberleşme giderleri 76.984 - 
Temsil ve ağırlama giderleri 31.304 88.777 
Vergi giderleri 27.114 38.330 
Diğer 209.040 516.253 

   

  13.912.180 7.818.925 
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16. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 
 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler   

Konusu kalmayan kıdem tazminatı karşılığı 163.595 - 

Konusu kalmayan şüpheli alacaklar karşılığı 52.807 74.006 

Sigorta gelirleri - 49.236 

SGK teşvik gelirleri - 2.515 

Diğer  - 63.910 

   

  216.402 189.667 

   

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

Esas faaliyetlerden diğer giderler   

Diğer 10.820 79.041 

   

  10.820 79.041 
 

 

17. FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ 
  

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

Finansman gelirleri   

Faiz gelirleri 487.313 666.114 

Kur farkı gelirleri 151.319 687.631 

 
  

  638.632 1.353.745 
 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

Kur farkı gideri 33.618 318.791 

Banka komisyon giderleri 1.389 - 

Faiz gideri - 83.347 

   

  35.007 402.138 
 

18. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER 
 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

Yatırım faaliyetlerinden gelirler   

Amortisman geliri (*) - 3.961.700 

Sabit kıymet satış karı - 193 

   

 - 3.961.893 

(*) Yeniden değerlenen Derecenlendirme programına ait önceki dönemlerde ayrılmış amortisman giderinin iptalidir. 
 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Yatırım faaliyetlerinden giderler   

Sabit kıymet satış zararı - 69.870 

 - 69.870 
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19. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

a)  Dönem karı vergi yükümlülüğü 

 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   

Dönem vergi gideri (713.154) (1.880.043) 

Ertelenmiş vergi geliri/ /(gideri) (57.688) 93.364 

   
Toplam vergi gideri (770.842) (1.786.679) 

 

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir.  

 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, 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.  

 

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2020 yılı kurum kazançlarının 

geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi 

oranı %22’dir (31 Aralık 2019 – %22). Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 

yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.  

  

T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nce 28 Eylül 2017 tarihli Kanun Tasarısı ile teklif edilip, 28 Kasım 2017 

tarihinde kabul edilen ve 5 Aralık 2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”’un 91. Maddesi’nde belirtildiği üzere 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’na “Geçici Madde 10” eklenmiştir. 1’inci geçici madde uyarınca bu Kanunun 32 nci maddesinin 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 uygulanmaktadır. 

 

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 vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu 

beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir. 

 

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 hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında 

tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 24 Nisan 2003 

tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı 

yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır. 
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19. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 

 

Bilanço tarihleri itibariyle Şirket’in vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir: 
 

   

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

   
Kurumlar vergisi karşılığı (713.154) (1.880.043) 
Peşin ödenen vergiler (-) - 1.383.065 

   

  (713.154) (496.978) 

31 Aralık 2020 tarihinde geçerli kurumlar vergisi oranı %22’dir.   
 
b) Ertelenen vergi 
 
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi 
matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki “zamanlama farklılıkları”nın bilanço yöntemine göre, vergi etkilerinin 
yasalaşmış vergi oranları suretiyle hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, Tebliğ 
ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır. 
 

Geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ve ertelenen vergi varlıkları ile vergi yükümlülüğü için, %20 
(2019: %22) vergi oranı esas alınmaktadır.  

 

Bilanço tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları 
kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 
 
  Kümülatif geçici farklar Ertelenmiş vergi 

  31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 
     
Ertelenen vergi varlıkları     
Kıdem tazminatı karşılığı 368.776 376.121 73.755 82.747 

İzin karşılığı 200,139 - 40.028 - 

Maddi ve maddi olmayan duran 

varlıklarınkayıtlı değerleri ile vergi matrahları 

arasındaki net fark - 38.206 - 8.405 

      
Toplam ertelenmiş vergi varlığı 568.915 414.327 113.783 91.152 
     
Ertelenen vergi yükümlülükleri     
Maddi ve maddi olmayan duran 

varlıklarınkayıtlı değerleri ile vergi matrahları 

arasındaki net fark (519.400) - (103.880) - 

Maddi olmayan duran varlıklar değerleme (21.530.325) (21.530.325) (4.306.065) (4,306,065) 

      
Toplam ertelenmiş vergi yükümlülüğü (22.049.725) (21.530.326) (4.409.945) (4.306.065) 
     
Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü), 

net    (21.480.810)       (21.115.999) (4.296.162) (4.214.913) 
 
 
 

  



JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. 

 

1 OCAK – 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

28 

19. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 

 

1 Ocak-  
31 Aralık 2020 

1 Ocak-  
31 Aralık 2019 

   
Açılış bakiyesi, 01 Ocak 4.214.913 4.244.899 
Dönem ertelenmiş vergi gideri (geliri) 57.688 (93.364) 
Özkaynak ile ilişkilendirilen ertelenmiş vergi etkisi 23.561 63.378 

   
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 4.296.162 4.214.913 

 

31 Aralık 2020 tarihinden sonra geçerli kurumlar vergisi oranı %20 olması sebebi ile, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi 

hesaplamasında %20 vergi oranı kullanılmıştır. 
 

 

20. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

Üst düzey yöneticilere ödenen ofis, kira ve alınan maaş gelirler nin toplamı 341.966 TL (31 Aralık 2019: 1.885.616 TL) 

 

 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 
   
Ticari alacaklar   

T.C Ziraat Bankası A.Ş. 81.440 - 
   
 81.440 - 

 

 

21. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 

Finansal araçlar  

 

Finansal risk yönetimi amaç ve politikaları 

 

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil 

çeşitli finansal riskleri yönetmeye odaklanmıştır. Şirket risk yönetim programı ile piyasalardaki dalgalanmaların getireceği potansiyel 

olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. 

 

Kredi riski 

 

Şirket vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları, bankalardaki mevduat ve diğer alacaklarından dolayı kredi riskine maruz 

kalmaktadır. 

 

Finansal varlıkların sahipliği karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirmeme riskini beraberinde getirir. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince 

geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve gerektiğinde uygun oranda şüpheli alacak 

karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. 
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21. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir: 
 

 Alacaklar 

Bankadaki 

Mevduat 

 Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer 

31 Aralık 2020 Taraf Taraf Taraf Taraf 

      
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - 

      
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri 81.440 2.973.002 - - 4.681.253       

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş 

veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter 

değeri - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net 

defter değeri - - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - 

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 179.145 - - - 

 - Değer düşüklüğü (-) - (179.145) - - - 

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - 

      
31 Aralık 2019 itibariyle maruz kalınan azami kredi riski 

(A+B+C+D+E) 81.440 2.973.002 - - 4.681.253 

 

 Alacaklar 

Bankadaki 

Mevduat 

 Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer 

31 Aralık 2019 Taraf Taraf Taraf Taraf 

      
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - 

      
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri - 1.621.999 - - 6.427.980 

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş 

veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter 

değeri - - - - - 

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net 

defter değeri - - - - - 

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - 

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 231.952 - - - 

 - Değer düşüklüğü (-) - (231.952) - - - 

- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - 

      
31 Aralık 2019 itibariyle maruz kalınan azami kredi riski 

(A+B+C+D+E) - 1.621.999 - - 6.427.980 
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21. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

Likidite riski 

 

Likidite riski Şirket’in yapması gereken ödemeleri yapamama riskinden oluşur. 

 

Şirket likidite riskini uzun vadeli borç ödeme tarihlerini dikkatli bir şekilde takip ederek ve aynı zamanda günlük iş akışı çerçevesinde 

gerekli olan nakdi sağlayarak yönetmektedir.  Likidite ihtiyaçları her gün için ayrı olarak tespit edildiği gibi haftalık ve aylık nakit 

ihtiyaçları devamlı olarak revize edilmekte ve öngörüleri hazırlanmaktadır. Ayrıca her ay ileriye dönük 180 günlük ve 360 günlük 

nakit ihtiyacı öngörüleri hazırlanmaktadır. 

 

Şirket’in bilanço tarihleri itibariyle yükümlülüklerinin vade bazında dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2020 Defter değeri 

Sözleşme 

uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 3 aya kadar 

3 ay ile 12 

ay arası 

1 yıldan 

fazla 

      

Ticari borçlar 78.766 78.766 78.766 - - 

Kısa vadeli Borçlanmalar 4.557 4.557 4.557 - - 

      

Türev olmayan finansal yükümlülükler 83.323 83.323 83.323 - - 

 

31 Aralık 2019 Defter değeri 

Sözleşme 

uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 3 aya kadar 

3 ay ile 12 

ay arası 

1 yıldan 

fazla 

      

Ticari borçlar 6.590 6.590 6.590 - - 

      

Türev olmayan finansal yükümlülükler 6.590 6.590 6.590 - - 

 

Döviz kuru riski  

 

Şirket, ağırlıklı olarak ABD$, EURO ve GBP cinsinden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden 

dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kur riskine maruz kalmaktadır. 

 

Bilanço tarihleri itibariyle Şirket’in yabancı para varlıklar ve borçların döviz tutarı ve TL karşılıkları aşağıdaki gibidir: 

 

  31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 
   

Varlıklar - 4.356.940 

Yükümlülükler - -- 
   
Net yabancı para pozisyonu - 4.356.940 

 

Şirket’in 31 Aralık 2020 döneminde dövizli varlığı veya borcu bulunmamaktadır.  
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21. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

31 Aralık 2019 
ABD$ EURO GBP 

TL  

Eşdeğeri 

         

1. Ticari alacaklar  260.805 - - 1.372.069 

2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka Hesapları dahil) 505.583 - 48.859 2.984.871 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar    - 

3. Diğer - - - - 

4. Dönen Varlıklar (1+2+3)  766.388 - 48.859 4.356.940 

5. Ticari Alacaklar - - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar  - - - - 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  - - - - 

7. Diğer  - - - - 

8. Duran Varlıklar (5+6+7)  - - - - 

9. Toplam Varlıklar (4+8)  766.388 - 48.859 4.356.940 

10. Ticari Borçlar  - - - - 

11. Finansal Yükümlülükler  - - - - 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - - - - 

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - 

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  - - - - 

14. Ticari Borçlar  - - - - 

15. Finansal Yükümlülükler  - - - - 

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - - - - 

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  - - - - 

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  - - - - 

18. Toplam Yükümlülükler (13+17)  - - - - 

19. Bilanço dışı Türev araçların Net Varlık/(Yükümlülük) 

Pozisyonu (19a-19b)    - - - - 

19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı - - - - 

19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı  - - - - 

20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu 

(9-18+19) 766.388 - 48.859 4.356.940 

21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) 

Pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)   766.388 - 48.859 4.356.940 

22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal Araçların -Toplam 

Gerçeğe Uygun Değeri - - - - 

23. İhracat - - - - 

24. İthalat  - - - - 
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21. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

  Kar/(zarar) Özkaynaklar 

31 Aralık 2019 

Yabancı 

paranın  

değer 

kazanması 

Yabancı paranın  

değer 

kaybetmesi 

Yabancı 

paranın  

değer 

kazanması 

Yabancı 

paranın  

değer 

kaybetmesi 
     

ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde: 

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 403.189 (403.189) 403.189 (403.189) 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)     

3- ABD Doları net etki (1+2) 403.189 (403.189) 403.189 (403.189) 
     

GBP’nin kurunun % 10 değişmesi halinde: 

4- GBP net varlık/yükümlülüğü 32.505 (32.505) 32.505 (32.505) 

5- GBP riskinden korunan kısım (-)     

6- GBP net etki (4+5) 32.505 (32.505) 32.505 (32.505) 
     

Toplam etki (3+6) 435.694 (435.694) 435.694 (435.694) 

 

Sermaye risk yönetimi 
 

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

dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. 
 

Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından değerlendirilir. Üst 

yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu 

kadar, temettü ödemeleri yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır. 
 

Bilanço tarihleri itibariyle net borç/toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir: 

 

  31 Aralık 2020 31 Aralık 2019  

  

Toplam finansal borçlar (dipnot 7) (*) 4.557 - 

Nakit ve nakit benzerleri (-) (dipnot 4) (4.681.372) (6.428.106) 

     

Net borç (4.676.815) (6.428.106) 

   

Toplam özkaynaklar 27.960.844 25.827.049 

    

Şirketin net borç tutuarı bulunmamaktadır. 

(*) Şirket’in kredi kartı borcu bulunmaktadır. 

 

Finansal enstrümanların makul değeri 
 

Makul bedel, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında istekli taraflar arasındaki bir cari işlemde, el 

değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir. 
 

Finansal enstrümanların tahmini makul bedelleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme metotları kullanılarak 

tespit edilmiştir. Ancak, makul bedeli belirlemek için piyasa verilerinin yorumlanmasında tahminler gereklidir. Buna göre, burada 

sunulan tahminler, Şirket’in bir güncel piyasa işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir. 
 

Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal enstrümanların makul değerinin tahmininde kullanılmıştır: 
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21. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 

Parasal varlıklar 

 

Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yakın olduğu 

öngörülmektedir.  

 

Nakit ve nakit benzeri değerler dahil maliyet değerinden gösterilen finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli olmaları 

nedeniyle makul değerlerine eşit olduğu öngörülmektedir. 

 

Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer düşüklük karşılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı öngörülmektedir. 

 

Finansal varlıkların makul değerinin, ilgili varlıkların kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilir.  

 

Parasal borçlar 

 

Banka kredileri ve diğer parasal borçların makul bedellerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle kayıtlı değerlerine yakın olduğu 

öngörülmektedir. 

 

Ticari borçlar makul değerleri üzerinden gösterilmiştir. 

 

Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler dönem sonu kurundan çevrilir ve bundan dolayı makul bedelleri kayıtlı değerlerine yaklaşır. 

Banka kredilerinin kayıtlı değerleri ile tahakkuk etmiş faizlerinin makul değerlere yaklaştığı tahmin edilmektedir. 

 

Gerçeğe uygun değer ölçümleri hiyerarşi tablosu 

Şirket, finansal tablolarda gerçeğe uygun değer ile yansıtılan finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer ölçümlerini her 

finansal varlık ve yükümlülük sınıfının girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde 

sınıflandırmaktadır. 

 

Seviye 1: Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada işlem gören (düzeltilmemiş) piyasa fiyatı kullanılan değerleme teknikleri 

Seviye 2: Dolaylı veya dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri 

Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri 

 

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer ölçümleri hiyerarşi tablosu aşağıdaki gibidir; 

 

Finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değerden taşınan varlıklar Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

 

 

  
Derecelendirme yazılım programları - - 21.530.326 

 

 

Finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değerden taşınan varlıklar Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

 

 

  
Derecelendirme yazılım programları - - 21.530.326 

 

22. BİLANÇO SONRASI OLAYLAR 

 

Yoktur. 
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