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LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE 
DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR    

 
 

             Sayfa No: 1 

BİLANÇO (TL)               Sınırlı 
 Denetimden 

Bağımsız 
Denetimden 

   Geçmiş Geçmiş 
  Cari Dönem Önceki Dönem 

  
 30.06.2018 31.12.2017 

Notlar   

VARLIKLAR    

Dönen Varlıklar  18.248.754 16.702.586 
   Nakit ve Nakit Benzerleri 6 15.725.842 12.418.234 

   Ticari Alacaklar 10 2.389.991 4.147.457 

     -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10-37 - - 

     -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 2.389.991 4.147.457 

   Diğer Alacaklar 11 77.956 80.893 

     -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11-37 38.433 38.373 

     -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 39.523 42.520 

   Stoklar 13 5.073 17.114 

   Peşin Ödenmiş Giderler 15 38.883 30.400 

   Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25 - - 

   Diğer Dönen Varlıklar 26 11.009 8.488 

   (Ara Toplam)  18.248.754 16.702.586 
   Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 -  -  

Duran Varlıklar  7.173.691 6.534.329 
   Diğer Alacaklar 11 344 344 

     -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11 -  -  

     -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 344 344 

   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (*) 17 2.225.000 2.225.000 

   Maddi Duran Varlıklar 18 102.813 116.417 

   Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 4.841.002 4.192.568 
     -Şerefiye 19 -  -  
     -Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 4.841.002 4.192.568 

  Peşin Ödenmiş Giderler 15 4.532 - 

  Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 - - 

TOPLAM VARLIKLAR  25.422.445 23.236.915 
(*) Not: 2.05 

İlişik Açıklayıcı Notlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır. 
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 Sayfa No: 2 

BİLANÇO (TL) 
 Sınırlı 

 Denetimden 
Bağımsız 

Denetimden 

   Geçmiş Geçmiş 

 
 Cari Dönem Önceki Dönem 

   30.06.2018 31.12.2017 

  Notlar   

KAYNAKLAR  
  

Kısa Vadeli Yükümlülükler  1.209.041 1.245.753 
   Ticari Borçlar 10 100.079 118.479 

      -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10-37                           -                             -   

      -İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 100.079 118.479 

   Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20 623.886 433.674 

   Diğer Borçlar 11 90.683 427.658 

      -İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11-37                           -                             -   

      -İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 90.683 427.658 

   Ertelenmiş Gelirler 15 127.697 132.991 
   Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 193.841 128.629    
   Kısa Vadeli Karşılıklar  46.190 - 
   Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 26.665 4.322   
   (Ara toplam)  1.209.041 1.245.753 
   Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara    

   İlişkin Yükümlülükler 34                 -                   -   

Uzun Vadeli Yükümlülükler  1.309.651 1.271.729 
   Uzun Vadeli Karşılıklar 24 907.454 852.191 

      -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli  
Karşılıklar 24 907.454 852.191 

      -Diğer Uzun Vadeli  Karşılıklar 24 - - 

   Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 402.197 419.538 

ÖZKAYNAKLAR  22.903.753 20.719.433 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 22.903.753 20.719.433 
   Ödenmiş Sermaye  5.500.000 5.500.000 

   Sermaye Çevrim Farkları           4.178.483           4.178.483  

  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer 
Kapsamlı Gelirler veya Giderler 

 
(370.610)               (392.646) 

    -Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları  
              (370.610)              (392.646) 

  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer 
Kapsamlı Gelirler veya Giderler 

 
                        -                          -  

   Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler  340.548 340.548 

   Geçmiş Yıllar Kar/Zararları  10.994.810 7.404.599 

   Net Dönem Karı/Zararı  2.260.522 3.688.449 

   Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 - - 

TOPLAM KAYNAKLAR  25.422.445 23.236.915 
(*) Not: 2.05 
 
İlişik Açıklayıcı Notlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır. 
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   Sayfa No: 3 

KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TL) Sınırlı Denetimden 
Sınırlı 

Denetimden 
Sınırlı 

Denetimden 
Sınırlı 

Denetimden 

 Geçmiş 
Cari Dönem 

Geçmemiş 
Cari Dönem 

Geçmiş 
Önceki Dönem 

Geçmemiş 
Önceki Dönem 

   Yeniden 
Sınıflandırılmış 

Yeniden 
Sınıflandırılmış 

 Notlar  
01.01.2018 
30.06.2018 

01.04.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
30.06.2017 

01.04.2017 
30.06.2017 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER      

Hasılat 28 3.872.349  1.813.222  3.714.596 1.688.519 
Satışların Maliyeti (-) 28 (796.000) (399.308)  (695.092) (257.813) 

BRÜT KAR /ZARAR  3.076.349  1.413.914  3.019.504 1.430.706 
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (1.311.789) (640.562) (1.267.683) (689.733) 

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (1.062.651) (552.045) (889.065) (462.409) 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 (736.683) (390.133) (569.964) (286.694) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 161.327  39.175 116.717 25.874 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 31 (91.507)  (3.826)  (208.648) (120.702) 

ESAS FAALİYET KARI / ZARARI  35.046 (133.477) 200.861 (102.958) 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / 
Zararlarındaki Paylar 

                     -                   -                      -                   -  

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 8.303 3.042 5.670 3.416 

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 32                     -                  -                      -                  -  

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET 
KARI/ZARARI 

 43.349 (130.435) 206.531 (99.542) 

Finansal Gelirler 33 2.514.388 1.830.724 578.179 144.459 

Finansal Giderler (-) 33 (30.455) (19.827) (352.771) (330.776) 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ 
KARI/ZARARI 

 2.527.282 1.680.462 431.939 (285.859) 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)  (266.760) (224.793) 175.764 302.496 
   - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) 35 (262.608)  (228.336)                     -  15.383  

   - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) 35 (4.152) 3.543 175.764 287.113 

Dönem  Kar/Zararının Dağılımı 27 2.260.522 1.455.669 607.703 16.637 
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27                     -                    -                      -                    -  

Ana Ortaklık Payları 27 2.260.522 1.455.669 607.703 16.637 

Pay Başına Kazanç 36 0,41100    0,26467    0,11049    0,00302    
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Sayfa No: 4 

 
 

 

Sınırlı 
Denetimden  

Geçmiş  
Cari Dönem 

Sınırlı 
Denetimden 
Geçmemiş  

Cari Dönem 

 Sınırlı 
Denetimden  

Geçmiş  
Önceki Dönem 

Sınırlı 
Denetimden 
Geçmemiş  

Önceki Dönem 
 
 
 

01.01.2018     
30.06.2018 

01.04.2018 
30.06.2018 

01.01.2017     
30.06.2017 

01.04.2017 
30.06.2017 

DÖNEM KAR / ZARARI 2.260.522 1.455.669 607.703 16.637 

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI     

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılamayacaklar 22.036 (36.760)          (33.726)        (27.104) 

Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar (6.215) (81.595)          (42.158)       (33.880) 
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak                                                                 
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 

28.251 44.835            8.432           6.776  

Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 28.251 44.835 8.432 6.776 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - - 

DİĞER KAPSAMLI GELİR 22.036 (36.760) (33.726) (27.104) 

TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER 2.282.558 1.418.909        573.977 (10.467) 
Toplam Kapsamlı  Gelir/Giderin Dağılımı 2.282.558 1.418.909        573.977      (10.467) 
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - - 

Ana Ortaklık Payları 2.282.558 1.418.909 573.977 (10.467) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR           Sayfa No: 5  

 
Sınırlı 

Denetimden 
Geçmiş  

Sınırlı 
Denetimden 

Geçmiş  

Notlar 
01.01.2018 
30.06.2018  

01.01.2017 
30.06.2017 

A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI  4.328.018        1.602.164  

 
 

   
Dönem Karı (Zararı)  2.260.522       607.703 

   Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net  Karı/(Zararı)        2.260.522       607.703 
   Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)                    -                     -       
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler  757.130         431.603  
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler Not: 18-19 737.825         612.935 
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler  44.935         138.228  
    Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler Not:10 44.935         138.228 
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler  

96.641             108.107  

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler Not: 22 83.514       108.107 

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler  13.127  - 
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler  (389.031)        (251.903) 
   Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler Not: 33 (370.116)       (228.549) 
   Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler Not: 33 17.871             20.569  
   Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri Not: 10-11 (370)           (1.503)  
   Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri Not: 10-11 (36.416)         (42.420) 
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile 
İlgili Düzeltmeler 

 
                  -                     -  

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler Not: 35 266.760      (175.764) 
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) 
İle İlgili Düzeltmele 

 
                  -                     -  

 
 

   
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler  

1.507.762        921.900  
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler Not:10 1.793.882      1.459.755 
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler Not:11 2.937          1.666 
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler Not:13 12.041           (5.698)  
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) Not:15 (13.015)            3.994 
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler Not: 10 (18.030)        112.268 
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) Not: 20 190.212      (382.824) 
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler  (314.632)      (241.963) 
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış Not: 15 (5.294)         (21.426) 
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler  (140.339)           (3.872)  
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları  4.525.414      1.961.206  
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan 
Ödemeler 

 
-      (153.420) 

Vergi İadeleri (Ödemeleri) Not: 35 (197.396)      (205.622) 

B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI 
 

(1.372.655)  

      
(1.340.785) 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit 
Girişleri 

Not: 18-19 
                  -                     -  

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit 
Çıkışları 

Not: 18-19 
(1.372.655)  

      
(1.340.785) 

 
 

   
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT 
AKIMLARI 

 
336.416         207.414  

Ödenen Faiz Not: 33 (17.871)         (20.569) 

Alınan Faiz Not: 33 354.287           227.983  

 
 

   
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE 
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 

 
3.291.779           468.793  

Döviz Kurlarındaki Değişimn Nakit ve Benzerleri Üzerindeki Etkisi         -         - 

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)  3.291.779        468.793  

DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER Not: 6 12.410.247       10.943.470  

DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR Not: 6 15.702.026       11.412.263  
 
İlişik Açıklayıcı Notlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır. 
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  Sayfa No: 6 

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (TL) 
 

    

Kar veya Zararda Yeniden 
Sınıflandırılmayacak Birikmiş  

Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler 

Kar veya Zararda Yeniden  
Sınıflandırılacak Birikmiş  

Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar   

 Sınırlı Denetimden  
Geçmiş 

Dipnote 
Referansları 

Ödenmiş  
Sermaye 

Sermaye 
Düzeltme 
Farkları 

Geri 
Alınmış 
Paylar 

Pay İhraç 
Primleri/ 
İskontoları 

Yeniden 
Değerleme ve 
Ölçüm Kazanç / 
Kayıpları 

Diğer 
Kazanç/(Kayıplar) 

Yabancı Para 
Çevirim 
Farkları 

Riskten 
Korunma 
Kazanç/ 
Kayıpları 

Diğer Kazanç/ 
(Kayıplar) 

Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış 
Yedekler 

Geçmiş Yıllar 
Kar / 

Zararları 

Net Dönem 
Karı / Zararı 

Özkaynaklar 

01.01.2018 27 
            

5.500.000  
          

4.178.483  
                           

-  
                           

-  
             

(392.646)                            -  
                           

-  
                           

-  
    

-  340.548  7.404.599 3.688.449 20.719.433 

Muhasebe Politikalarındaki zorunlu 
değişikliklere ilişkin düzeltmeler (Not 
2) - - - - - - - - - - (98.238) - (98.238)  
TFRS 15 Politika Değişikliği Sebebiyle 
Net Etki - - - - - - - - - - (33.063) - (33.063) 
TFRS 9 Politika Değişikliği Sebebiyle 
Net Etki - - - - - - - - - - (65.175) - (65.175) 

Düzeltmeler Sonrası Tutar 5.500.000 4.178.483   (392.646)     340.548 7.306.361 3.688.449 20.621.195 

Geçmiş yıllar karlarına transferler 
                              

-  
                            

-  
                           

-  
                           

-                             -                             -  
                           

-  
                           

-  
                                

-  
                           

-  3.688.449 
          

(3.688.449) 
                              

-  

Toplam Kapsamlı Gelir 
                              

-  
                            

-  
                           

-  
                           

-               22.036                            -  
                           

-  
                           

-  
                                

-  
                           

-  
                              

-  2.260.522 2.282.558 

Dönem Karı  

                              
-  

                            
-  

                           
-  

                           
-                             -                             -  

                           
-  

                           
-  

                                
-  

                           
-  

                              
-  2.260.522 

            
2.260.522 

-Emeklilik planları  aktüeryal kazanç ve 
kayıplar 

                              
-  

                            
-  

                           
-  

                           
-  22.036                            -  

                           
-  

                           
-  

                                
-  

                           
-  

                              
-  

                           
-  22.036 

30.06.2018 27 
            

5.500.000  
          

4.178.483  
                           

-  
                           

-  
             

(370.610)                            -  
                           

-  
                           

-  
                                

-  340.548  10.994.810 2.260.522 22.903.753 

 
              

Sınırlı Denetimden 
Geçmiş Yeniden 
Düzenlenmiş (*)                             

01.01.2017 İlk 
Raporlanan 27 

            
5.500.000  

          
4.178.483  

                           
-  

                           
-  

             
(106.801)                            -  

                           
-  

                           
-  

                                
-  

         
6.036.971 

          
(1.164.389) 1.354.013 

          
15.798.277 

Yeniden Düzenleme 
Etkisi            1.416.952 101.600 1.518.552 

01.01.2017 Yeniden 
Düzenlenmiş Tutar  

            
5.500.000  

          
4.178.483  

                           
-  

                           
-  

             
(106.801)                            -  

                           
-  

                           
-  

                                
-  

         
6.036.971 252.563 1.455.613 17.316.829 

Geçmiş yıllar karlarına transferler           1.354.013 (1.354.013)  

Yedeklere transferler          (5.696.423) 5.696.423   

Toplam Kapsamlı Gelir 
                              

-  
                            

-  
                           

-  
                           

-               (33.726)                            -  
                           

-  
                           

-  
                                

-  
                           

-  
             

-  
                  

607.703 
            

573.977 

Dönem Karı 
                              

-  
                            

-  
                           

-  
                           

-  
                           

-                             -                             -  
                           

-  
                                

-                             -  
                              

-           - 
            

607.703 
            

607.703  
Emeklilik planları  aktüeryal kazanç ve 
kayıplar 

                              
-  

                            
-  

                           
-  

                           
-  

                           
(33.726)                            -  

                           
-  

                           
-  

                                
-  

                           
-                  -           - 

                
(33.726) 

30.06.2017 27 
            

5.500.000  
          

4.178.483  
                           

-  
                           

-  
             

(140.527)                            -  
                           

-  
                           

-  
                                

-  
         

340.548  7.302.999 709.303 17.890.806  

(*) 2.05 
 
İlişik Açıklayıcı Notlar Bu Finansal Tabloların Tamamlayıcısıdır. 
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1. Şirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 
 
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 07.01.1985 yılında 
İstanbul’da kurulmuştur. Şirket hisselerinin belli bir bölümü (%30,80) Borsa İstanbul’da (BİST) işlem 
görmektedir. Şirketin kayıtlı adresi: ‘Kısıklı Caddesi No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade Üsküdar 
34662 İstanbul’dur.  
 
Şirket Link Holding A.Ş. grubuna bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
 
Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal finansal tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma 
yetkisine sahiptir. 
 
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye çapında yazılım, pazarlama, 
satış, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Link yazılım ürünleri, bir isletmedeki satış, 
pazarlama, satın alma, stok yönetimi, depo mağaza yönetimi, cari hesaplar, finans, muhasebe, üretim, bütçe  
planlama, insan kaynakları, sabit kıymetler takibi için gerekli olan ve birbirleriyle entegre çalışan modüllerden 
oluşmaktadır. Geliştirilmiş olan bu ürünler İngilizce, Almanca, Rusça ve Azerice’ye çevrilmiştir. 
 
Microsoft, Oracle ve Computer Associates firmalarının da stratejik çözüm ortağı olan Link Bilgisayar, 
Türkiye, Almanya ve Türk Cumhuriyetleri’nden oluşan geniş pazara, bu firmaların geliştirdigi en son araçları 
kullanarak ürettiği iş yazılımlarını sunmaktadır. Yazılım ürünlerini son kullanıcıya ulaştırma hizmetini tüm 
Türkiye'ye sayıları yaklaşık 300 civarında olan geniş bir yetkili satıcı ve bayi ağı ile (satış ve satış sonrası 
eğitim destek hizmetleri) yürütmektedir. 
 
Ayrıca, Link paket programı kullanan işletmelerin çeşitli yazılım ihtiyaçlarını karşılamak için entegre özel 
yazılım çözümleri geliştiren veya kendi dikey sektör çözümlerini Link paket programlarına entegre ederek 
sektörel çözümler sunan iş ortağı firmalar da Link Bilgisayar dağıtım kanalı üyeleri arasındadır. Bunun 
yanında, kullanıcıların eğitim ihtiyacını karşılamak üzere yurt çapında faaliyet gösteren 100 civarında Yetkili 
Eğitim Merkezi bulunmaktadır. 
 
Şirket, faaliyette bulunduğu sektör itibariyle insan kaynakları ile araştırma ve geliştirme yatırımlarına ihtiyaç 
duymakta, buna karşın sabit sermaye yatırım ihtiyacı asgari düzeyde bulunmaktadır. 
 
Şirket, işletme finansmanını oto finansman yoluyla karşılamakta, yabancı kaynak (banka kredisi, tedarikçi 
kredisi gibi) kullanmamaktadır. Yatırımlar veya işletme sermayesi ihtiyacının gerekli kılması halinde işletme 
finansman  kaynağı olarak, dönem karının temettü olarak dağıtılmaması ya da nakit sermaye artırımını  tercih 
etmektedir. 
 
30.06.2018 ve 31.12.2017 tarihleri itibariyle şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; 
 
 30.06.2018 31.12.2017 
Hissedar Pay Oranı % Pay Tutarı Pay Oranı % Pay Tutarı 
Link Holding A.Ş. 37,43 2.058.541 37,43 2.058.541 
Murat Kasaroğlu 20,40 1.121.781 20,40 1.121.781 
Halka Arz 30,80 1.694.237 30,80 1.694.237 
Diğer 11,37 625.441 11,37 625.441 
Toplam 100,00 5.500.000 100 5.500.000 

 
Ortalama personel sayısı 30 Haziran 2018 dönemi itibariyle 49 kişi ( 31 Aralık 2017: 50 kişi)’ dir. Çalışanların 
tamamı idari personel olup, sendikasızdır. 
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Bu finansal tablolar yayımlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun 8 Ağustos 2018 tarihli toplantısında onaylanmış ve 
Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Murat Kasaroğlu ve Mali İşler Direktörü Selma Günaydın tarafından 
imzalanmıştır. Genel Kurulun finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.  
 
2. Mali Tabloların  Sunumuna İlişkin Esaslar 
 
Şirket’in mali tablolarının hazırlanmasında uygulanan belli başlı muhasebe prensipleri aşağıdaki gibidir: 
 
2.01 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 
 
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve 
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (“Maliye Bakanlığı”) tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı 
şartlarına uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ekli finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
(“SPK”) yayımladığı Genel Kabul Görmüş Muhasebe Politikalarına uygun olarak Şirket’in yasal kayıtlarında 
yapılan düzeltmeleri ve sınıflandırmaları içermektedir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği” 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı resmi gazetede yayımlanan II-14.1 sayılı “Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile yürürlülükten kaldırılmıştır. 
 
Bu tebliğe istinaden, işletmeler Finansal Tabloların hazırlanmasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurulu (KGMDSK) tarafından yayımlanan TMS/TFRS’ leri esas alırlar. Finansal Raporlama ilke, 
usul ve esaslarının, açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, gerekli 
görülmesi halinde uygulamayı belirlemek üzere Sermaye Piyasası Kanunu’ nun 14. maddesi kapsamında 
Kurul’ca kararlar alınır. İşletmeler bu kararlara uymakla yükümlüdürler.  
 
İlişikteki finansal tablolar SPK II-14.1 sayılı tebliğe göre hazırlanmış olup, finansal tablolar ve dipnotlar, SPK 
tarafından 07.06.2013 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 
 
SPK’nın ilgili tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını TMS 34 “Ara Dönem Finansal 
Raporlama” standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Şirket bu çerçevede 
ara dönemlerde tam set finansal tablo hazırlamayı tercih etmiş, söz konusu tam set finansal tablolarını 
KGK’nın finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlamıştır. 
 
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan fonksiyonel para birimi 
ile sunulmuştur. Şirket’in mali durumu ve faaliyet sonuçları Şirket’in geçerli para birimi olan “TL” cinsinden 
ifade edilmiştir.  
 
2.02 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi 
 
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 
Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu tarihten itibaren Uluslararası 
Muhasebe Standardı 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”ya göre finansal tabloların 
hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiştir. 
 
2.03 Konsolidasyon Esasları 
 
Şirket, konsolidasyona tabi değildir. 
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2.04 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler 
 
Gerekli olması veya Şirket’in mali durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki işlemlerin ve olayların 
etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu doğuracak nitelikte ise muhasebe 
politikalarında değişiklik yapılır. Muhasebe politikalarında yapılan değişikliklerin önceki dönemleri 
etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep kullanımdaymış gibi mali tablolarda geriye dönük olarak da 
uygulanır. Şirket’in cari dönemde muhasebe politikalarında bir değişiklik olmamıştır. 
 
Şirket önceki dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirme politikasında değişiklik yapmış ve 
yatırım amaçlı gayrimenkullerini mali tablolarda gerçeğe uygun değeri üzerinden muhasebeleştirmeye 
başlamıştır. Bu muhasebe politikası değişikliğinin etkisi “TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe 
Politikalarında Değişiklikler ve Hatalar” standardı uyarınca geçmişe dönük olarak hesaplanmış ve 31 Aralık 
2015 tarihli bilanço açılış bilançosu olarak dikkate alınarak karşılaştırmalı sunulan dönemlere ilişkin mali 
tablolar yeniden düzenlenmiştir (Not:2.05).  
 
TFRS 9’a İlişkin Zorunlu Muhasebe Politikası Değişikliği 
 
Şirket 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı’nı uygulamaya geçirmiştir. TFRS 9 
yürürlülük tarihi itibarıyla geriye dönük olarak uygulanmaktadır. Şirket bu standandardı, yine bu standardın 
uygulama istisnasına uygun olarak geriye dönük ancak kolaylaştırılmış uygulamayı seçerek uygulamıştır. Yani 
TMS 8 gereği uygulamanın yapıldığı cari dönem, bir önceki dönem ve bir önceki dönemin açılış bilançosunu 
da içeren üç dönem bilanço sunumu yapılmasına gerek kalmadan yeni uygulamaya geçişin önceki dönem 
etkisini birikmiş karlara düzeltme kaydı olarak sunulması yaklaşımını seçerek uygulamıştır. Yeni Muhasebe 
politikaları ve geçişten kaynaklanan düzeltme kayıtlarının etkisi aşağıda özetlenmiştir: 
 
Finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü nedeniyle şirketin birikmiş karları üzerindeki toplam etki 
aşağıdaki gibidir: 
 
Geçmiş dönem karları açılışı- TMS 39 Not 11.093.048 

Ticari alacakların şüpheli alacak karşılığındaki artış (-)  (83.557) 
Ertelenmiş vergi etkisi  18.382 
TFRS 9 uygulanması ile geçmiş yıllar karlarına yapılan düzeltme  (65.175) 
Geçmiş dönem karları açılışı- TFRS 9   11.027.873 

 
Şirket TFRS 9 ilk uygulama tarihindeki (1 Ocak 2018) finansal varlıklar için geçerli olan yönetim modellerini 
değerlendirmiş ve finansal araçlarını uygun TFRS 9 kategorilerine göre sınıflandırmıştır. Bu yeniden sınıflandırmadan 
kaynaklanan sınıflandırma ve ölçme etkisi yalnızca TMS 39 uyarınca borsada işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değeri 
güvenilir bir biçimde ölçülemeyen dolayısıyla maliyetinden taşınmasına izin verilen finansal varlıkların TFRS 9 uyarınca 
bu ölçüm istisnasının kalkması ve gerçeğe uygun değerlerinin değerleme teknikleri ile ölçülmesiyle gerçekleşmiştir. 
Bunun dışında finansal varlıkların karşılık hesaplamalar hariç ölçüm ve sınıflandırması değişmemiştir. 
 

Finansal tablolarda 
taşınan finansal varlıklar İş/Yönetim Modeli TFRS 9 Ölçüm Methodu 
Mevduatlar Tahsilat amacıyla elde tutma İtfa Edilmiş Maliyet 
Senetler Tahsilat amacıyla elde tutma İtfa Edilmiş Maliyet 
Ticari alacaklar Tahsilat amacıyla elde tutma İtfa Edilmiş Maliyet 
Özkaynağa dayalı finansal 
araçlar (Hisse Senetleri) Uzun vadeli Yatırım Kar Zarara Yansıtılan 
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TFRS 15’e İlişkin Zorunlu Muhasebe Politikası Değişikliği 
 
Şirket, TMS 18’in yerini alan TFRS 15 “Müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat” standardını 
kümülatif etki metoduyla ilk uygulama tarihi olan 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla muhasebeleştirmiştir. Bu 
yöntem ile Grup, TFRS 15 standardına ilk geçişe ilişkin kümülatif etkiyi ilk uygulama tarihindeki geçmiş yıl 
karlarına kaydetmiştir. Bu nedenle geçmiş yıllara ait konsolide finansal tabloların yeniden düzenlenmesine 
gerek kalmamış, söz konusu finansal tablolar TMS 18’e uygun olarak sunulmuştur. Standardın geçiş etkisi 
kolaylaştırılmış metoda göre muhasebeleştirmiştir. Bu geçiş yöntemi uyarınca Şirket, bu standardı sadece ilk 
uygulama tarihi olan 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla tamamlanmamış sözleşmeler için hesaplamış ve hesaplanan 
kümülatif etkiyi geçmiş yıl karlarına kaydetmiştir. 
 
Geçmiş dönem karları açılışı- TMS 18 Not 11.093.048 

İade karşılığındaki artış (-)  (42.389) 
Ertelenmiş vergi etkisi  9.326 
TFRS 15 uygulanması ile geçmiş yıllar karlarına yapılan düzeltme  (33.063) 
Geçmiş dönem karları açılışı- TFRS 15   11.059.985 

 
2.05 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi 
 
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki 
dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması 
değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak 
yeniden sınıflandırılır. 2.04 nolu dipnot’ta belirtildiği üzere yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin muhasebe 
politikası değişikliğinin etkileri nedeniyle önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenmiştir. Şirket yatırım 
amaçlı gayrimenkullere ilişkin muhasebe politikasında değişiklik yapmış ve yatırım amaçlı gayrimenkulleri 
gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirmeye başlamıştır. Bu politika değişikliği çerçevesinde karşılaştırmalı 
sunulan mali tablolar yeniden düzenlenmiş olup, değişikliklerin önceki dönem mali tablo kalemlerine etkisine 
ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir. 
 

  
31 Aralık 2015  

Açılış Bilançosu 

  
İlk 

Raporlanan 
Yeniden  

Düzenlenmiş Fark 
Dönen Varlıklar 14.124.893 14.124.893 - 
Duran Varlıklar 2.671.251 4.442.441 1.771.190 
VARLIK TOPLAMI 16.796.144 18.567.334 1.771.190 
        
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.947.834 1.947.834 - 
Uzun Vadeli Yükümlülükler 345.366 699.604 354.238 
Özkaynaklar 14.502.944 15.919.896 1.416.952 
    Geçmiş Yıl Karları/ (Zararları) (1.164.389) 252.563 1.416.952 
    Dönem Karı - - - 
    Diğer Özvarlık Kalemleri 15.667.333 15.667.333 - 
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 16.796.144 18.567.334 1.771.190 
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31 Aralık 2016  

Bilançosu 

  
İlk 

Raporlanan 
Yeniden 

Düzenlenmiş Fark 
Dönen Varlıklar 14.911.506 14.911.506 - 
Duran Varlıklar 3.024.019 4.922.209 1.898.190 
VARLIK TOPLAMI 17.935.525 19.833.715 1.898.190 
     
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.663.432 1.663.432 - 
Uzun Vadeli Yükümlülükler 473.816 853.454 379.638 
Özkaynaklar 15.798.277 17.316.829 1.518.552 
    Geçmiş Yıl Karları/ (Zararları) (1.164.389) 252.563 1.416.952 
    Dönem Karı 1.354.013 1.455.613 101.600 
    Diğer Özvarlık Kalemleri 15.608.653 15.608.653 - 
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 17.935.525 19.833.715 1.898.190 

 

  
1 Ocak 2016-31 Aralık 2016  

Kar veya Zarar Tablosu 

  
İlk 

Raporlanan 
Yeniden 

Düzenlenmiş Fark 
ESAS FAALİYET KARI (306.825) (179.825) 127.000 
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12.560 12.560 - 
Finansal Gelirler 2.395.037 2.395.037 - 
Finansal Giderler (-) (514.249) (514.249) - 
VERGİ ÖNCESİ KAR TUTARI 1.586.523 1.713.523 127.000 
Vergi Gideri (232.510) (257.910) (25.400) 
DÖNEM NET KAR VEYA 
ZARARI 1.354.013 1.455.613 101.600 
Hisse Başına Kazanç 0,2462  0,2647  0,0185  

    

  
1 Ocak 2016-31 Aralık 2016  

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 

  
İlk 
Raporlanan 

Yeniden 
Düzenlenmiş Fark 

DÖNEM NET KAR VEYA 
ZARARI 1.354.013 1.455.613 101.600 
DİĞER KAPSAMLI GELİR (58.680) (58.680) - 
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.295.333 1.396.933 101.600 

 
Kar veya Zarar Tablosu 
 
01.01.2017-30.06.2017 döneminde “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler içerisinde sınıflandırılan 165.602 TL 
tutarındaki Satışlardan Elimine Edilen Faiz Tutarı, Satışların içerisinde yeniden sınıflandırılmıştır.  
 
01.01.2017-30.06.2017 döneminde  Esas Faaliyetlerden Diğer Giderlerin içerisinde sınıflandırılan (4.684) TL 
tutarındaki Alımlardan Elimine Edilen Faiz Tutarı, Satışların Maliyeti içerisinde yeniden sınıflandırılmıştır. 



LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ 
30.06.2018 Tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tabloları Tamamlayıcı 
Notlar 
  
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

12 
 

2.06 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 
 
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin 
yapıldığı koşullarda değişiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelişmelerin ortaya çıkması 
sonucunda tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme 
ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı 
dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem karı veya zararının belirlenmesinde 
dikkate alınacak şekilde mali tablolara yansıtılır. 
Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olması beklenen muhasebe 
tahminindeki bir değişikliğin niteliği ve tutarı finansal tablo dipnotlarında, gelecek dönemlere ilişkin etkinin 
tahmininin mümkün olmadığı haller dışında, açıklanır. Cari dönemde faaliyet sonuçlarına etkisi olması 
beklenen  muhasebe tahmin değişikliği bulunmamaktadır. 
 
2.07 Netleştirme / Mahsup 
 
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya 
tahsilin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak 
gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler. 
 
2.08 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
 
Mali tabloların hazırlanması sırasında uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti aşağıdaki gibidir: 
 
2.08.01 Gelir Kaydedilmesi 
 
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretim, ticaret ve muhasebe 
işlemlerinin entegre olarak bilgisayar ortamında gerçekleşmesini sağlayan özel ve paket programlar üreterek 
gelir yaratmaktadır. Gelirler paket program satış gelirleri, lisans yenileme anlaşması satış gelirleri, özel yazılım 
geliştirme proje gelirleri v.b. gelirlerden oluşmaktadır. Gelirler, transferi konusunda söz verilen mal ve/veya 
hizmetleri yansıtacak şekilde, bu mal ve hizmetler karşılığında hak edilmesi beklenen tutar olarak 
gösterilmektedir. Bu amaçla TFRS 15 hükümleri çerçevesinde hasılatın  kayda alınmasında 5 adımlık bir süreç 
uygulanmaktadır. 

• Müşteriyle yapılan sözleşmelerin tanımlanması 

• Sözleşmedeki ayrı performans kriterleri ve yükümlülüklerin belirlenmesi 

• Sözleşme bedelinin tespit edilmesi 

• Satış Bedelinin Yükümlülüklere Dağıtılması 
• Sözleşme yükümlülükleri yerine getirildikçe hasılatın kaydedilmesi 

 
Satışlar içerisinde önemli bir finansman unsurunun bulunması durumunda makul bedel, gelecekte oluşacak 
nakit akımlarının finansman unsuru içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark 
tahakkuk esasına göre mali tablolara yansıtılır. 
 
Bazı önemli gelir grupları itibariyle ilave açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 
 
Paket Program Satışları (Lisans Satışları) 
 
Paket program satışlarında müşteriler bir kereye mahsus olmak üzere lisanslama bedeli ödemekte ve buna 
karşılık sadece mevcut sürüm ve versiyonu süresiz olarak kullanma hakkı satın almaktadırlar. Şirket’in paket 
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program satışını takiben herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu gelirler satış anında gelir tablosuna 
yansıtılmaktadır. 
 
Paket Program Satışları  (Lisans Devri Olmayan Kiralama Modeli) 
 
Müşterilere lisans haklarının devir edilmediği ve paket programının sınırlı bir süre için kullanma hakkının 
verildiği satış modelidir. Satış gelirleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faturalamanın peşin 
yapıldığı durumlarda sonraki aylara isabet eden kısım ayrıştırılarak bilançonun pasifinde ertelenmiş gelirler 
olarak muhasebeleştirilmektedir. 

Paket Program Satışları  (Opsiyonel olarak Müşteriye Lisans Devir Alma Hakkı Verilen Model) 
 
Bu modelde müşteriye belirli süre ile kullanım hakkı devri ile birlikte yıllık yenilemelerle kullanım süresinin 
3-5 yıl gibi önceden belirilenmiş süreleri aşması halinde müşteriye güncel lisans bedelinden düşük tutarla 
lisansı alma hakkı verilmektedir. Bu satış modeli önceki yıllarda kullanılmış olup hali hazırda bu modelde satış 
yapılmamakla birikte önceki yılda düzenlenen sözleşmeler ile ilgili olarak cari dönemde lisans kullandırımları 
devam etmektedir. Gelecek yıllarda kullanılması muhtemel düşük bedelli satınalma opsiyonunun şirketin 
faaliyet konusu itibariyle şirketten ilave bir kaynak çıkışı yaratmayacak olması sebebiyle Şirket açısından 
gerçek bir yükümlülük mahiyeti taşımayan bu opsiyon için mali tablolarda bir karşılık yansıtılmadığı gibi olası 
lisans satışları bir gelir tahakkuku da hesaplanmamaktadır. 
 
Lisans Yenileme Anlaşması Satışları (LYA) 

Lisans Yenileme Anlaşması bir yıl içindeki tüm yasal değişikliklere karşı koruyan ve aynı zamanda yıl içinde 
ürünlere artı değer katacak yeni özelliklerin sunulduğu tüm ücretli sürüm değişimlerine ücretsiz sahip 
olunmasını sağlayan bir satış modelidir. Lisans Yenileme anlaşmaları sözleşme süresi üzerinden tahakkuk 
esasına göre gelir kaydedilmektedir. Aynı ürün  ana yazılım ilk satışında lisans ile birlikte ücretsiz verme 
uygulaması da yapılmaktadır.  Şirket yönetimi söz konusu satış işlemlerinde müşteriden tahsil edilen bedelin 
tamamını ana yazılım ürününe tahsis etmektedir ve bu ürünün ücretsiz verildiği kabul edilmektedir. Şirket 
yönetimi ilk yıl verilen bu ücretsiz yenileme hakkının yeni ürün paket program satışında güncel olan yazılım 
ile birlikte verildiğinden ötürü kullanıcı için önemli güncellemeler getirmediği, güncelleme yapılsa bile şirket 
açısından hali hazırda hazır olan güncelleme yazılımlarının müşteriye kullanımına açılmasının Şirketten ilave 
bir kaynak çışışına sebep olmayacağını öngörmekte olduğundan  mali tablolarda ana ürün satış bedeli ile ilgili 
olarak bir düzeltme yapılmamakta ve satış bedelinin tamamı mali tablolarda gelir olarak 
muhasebeleştirilmektedir. 
 
Satış Sonrası Destek Gelirleri 

Satış destek hizmetleri ağırlıklı olarak çözüm ortağı olan bayiler tarafından verilmekte ve bu gelirler bu çözüm 
ortakları bünyesinde oluşmaktadır. Şirket tarafından verilenler satış destek hizmetleri ağırlıklı olarak verilen 
hizmet saati üzerinden tahakkuk esasına göre gelir kaydedilmektedir.  
 
Özel Proje Gelirleri 
 
Özel yazılım geliştirme proje gelirleri bilanço tarihi itibarıyla sözleşme faaliyetlerinin tamamlanma düzeyi 
esas alınarak gelir olarak finansal tablolara alınır. 
 
Kontör Satışları 
 
E – fatura, e - arşiv, e - saklama hizmetleri gibi E - uygulamalar kapsamında entegratör firmalardan alınan 
alınan kontörler müşterilere satılmaktadır. Satış anında satılan kısım direkt olarak gelir tablosuna yansıtılmakta 
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olup bu satışlarla ilgili olarak şirketin devam eden bir yükümlülüğü yoktur. Entegratörden alınan ancak 
müşterilere satılmayan tutarlar mali tablolarda stoklar hesap grubunda takip edilmektedir. 
 
2.08.02 Maddi Duran Varlıklar 
 
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle 
enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satın alınan 
kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. 
Sabit kıymetler aşağıda yer alan amortisman oranlarına göre doğrusal  ve hızlandırılmış doğrusal amortisman 
metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde amortismana tabi tutulmuştur. Beklenen faydalı ömür, 
kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişiklerin olası etkileri için her yıl gözden 
geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 
 

Sabit kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak  belirlenen amortisman  oranları aşağıdadır: 

Cinsi 
30 Haziran 2018 

Oran (%) 
31 Aralık 2017 

Oran (%) 
Taşıtlar 20 – 50 20 - 50 
Demirbaşlar 6,66 - 10 - 20 - 25 - 33,33 6,66 - 10 - 20 - 25 - 33,33 
Özel Maliyetler 20 - 33,33 20 - 33,33 

 
Sabit kıymetlerin satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar net defter değerleriyle satış fiyatının karşılaştırılması 
sonucunda belirlenir ve faaliyet karına dahil edilir. 

Bakım ve onarım giderleri gerçekleştiği tarihte gider yazılır. Eğer bakım ve onarım gideri ilgili aktifte 
genişleme veya gözle görünür bir gelişme sağlıyorsa aktifleştirilir. 

2.08.03 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar 
 
Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan  kalemler için enflasyonun etkilerine 
göre düzeltilmiş maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005’ten sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet 
değerinden, birikmiş itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilirler. Beklenen 
faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişiklerin olası etkileri için her 
yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 
 
İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar – araştırma ve geliştirme giderleri 
 
Araştırma faaliyetleri giderleri, oluştuğu dönem içerisinde kâr veya zarar tablosuna kaydedilir. Geliştirme 
faaliyetleri (ya da şirket içi bir projenin gelişim aşaması) sonucu ortaya çıkan işletme içi yaratılan maddi 
olmayan duran varlıklar yalnızca aşağıda belirtilen şartların tamamı karşılandığında kayda alınırlar: 
  

• Maddi olmayan duran varlığın kullanıma hazır ya da satılmaya hazır hale getirilebilmesi için 
tamamlanmasının teknik anlamda mümkün olması, 

• Maddi olmayan duran varlığı tamamlama, kullanma veya satma niyetinin olması, 
• Maddi olmayan duran varlığın kullanılabilir veya satılabilir olması, 
• Varlığın ne şekilde ileriye dönük olası bir ekonomik fayda sağlayacağının belli olması,  
• Maddi olmayan duran varlığın gelişimini tamamlamak, söz konusu varlığı kullanmak ya da satmak 

için uygun teknik, finansal ve başka kaynakların olması ve  
• Varlığın geliştirme maliyetinin, geliştirme sürecinde güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması. 
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İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlık tutarı, maddi olmayan duran varlığın yukarıda belirtilen 
muhasebeleştirme şartlarını karşıladığı andan itibaren oluşan harcamaların toplam tutarıdır. İşletme içi 
yaratılan maddi olmayan duran varlıklar yukarıda belirtilen şartları sağlayamadıklarında, geliştirme 
harcamaları oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.  

 
Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında, işletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar da ayrı olarak satın 
alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer 
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. 
 
Maddi olmayan duran varlıkların bilanço dışı bırakılması  
 
Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik 
yarar elde edilmesinin beklenmemesi durumunda bilanço dışı bırakılır. Bir maddi olmayan duran varlığın 
bilanço dışı bırakılmasından kaynaklanan kar ya da zarar, varsa, varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan 
net tahsilatlar ile defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu fark, ilgili varlık bilanço dışına alındığı 
zaman kar veya zararda muhasebeleştirilir.  
 
Maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri dikkate alınarak belirlenen oranları aşağıdaki gibidir: 

Cinsi 
30 Haziran 2018 

Oran (%) 
31 Aralık 2017 

Oran (%) 
Haklar 6.66 6.66 
Diğer MODV 33,3 33,3 
Geliştirme Giderleri 20 20 

 
2.08.04 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
 
Sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düşüklüğü testi uygulanır. 
İtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum veya olayların 
ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanabilir tutarını 
aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten 
sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün 
değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır. 
Değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası 
iptali için gözden geçirilir. 
 
2.08.05 Kiralama İşlemleri 
 
Finansal Kiralama: Finansal Kiralama işlemi bulunmamaktadır. 

Operasyonel Kiralama (Kiracı olarak şirket): Kiralayanın malın tüm risk ve faydalarını elinde bulundurduğu 
kira sözleşmeleri operasyonel kiralama olarak adlandırılır. Bir operasyonel kiralama için yapılan kiralama 
ödemeleri, kiralama süresi boyunca gider olarak kayıtlara alınmaktadır.   
 
Şirket ile Ak İnşaat Mermercilik ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş. arasında 15.06.2011 tarihinde 
imzalanan kira sözleşmesine göre, idari merkez olarak kullanılan bina için yıllık 385.854 TL (Her yıl için ÜFE 
ortalaması baz alınarak kira artışı)  kira ödenecektir. Ayrıca Şirket’in pazarlama faaliyetlerinin 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla Ankara’da büro olarak kullanmak üzere kiracı sıfatıyla kira sözleşmesi 
bulunmaktadır. Şirket’in 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle gerçekleşen kira gideri 287.650 TL’dir. Bu tutarın 
78.132 TL’si geliştirme harcamaları içerisinde 209.518 TL’si faaliyet giderleri içerisinde 
muhasebeleştirilmiştir.  31 Aralık 2017 tarihi itibariyle gerçekleşen kira gideri 540.294 TL olup bu tutarın 
143.036 TL’si geliştirme harcamaları içerisinde 397.258 TL’si faaliyet giderleri içerisinde 
muhasebeleştirilmiştir.   
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Operasyonel Kiralama (Kiralayan olarak şirket): Operasyonel kiralama işleminden kaynaklanan kiralama 
gelirleri, kiralama süresi boyunca normal yöntemle gelir olarak kayıtlara alınmaktadır. Bir operasyonel 
kiralamadan gelir elde etmek için yapılan direkt maliyetler yapıldıkları dönemin gelir tablosunda gider olarak 
kayıtlara alınmaktadırlar. 

2.08.06 Araştırma Geliştirme Giderleri 
 
Araştırma giderleri gerçekleştiği tarihte giderleştirilir. Bir proje ile ilgili geliştirme harcaması gelecekteki 
gerçekleşebilir değerinden emin olunduğu zaman ileriki dönemlere taşınabilir. Taşınan herhangi bir harcama, 
ilgili olduğu projenin gelecekteki beklenen satışlarının dönemi üzerinden amortismana tabi tutulur. Şirket, 
araştırma giderlerini oluştukları dönemde gelir tablosu ile direkt ilişkilendirmektedir. Dönemde aktifleştirilen 
geliştirme gideri toplamı ise 1.352.456 TL’dir. (31.12.2017: 2.617.201 TL) 
 
2.08.07 Finansal Araçlar 
 
i Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin sınıflanması ve ölçümü 
 
Bir finansal varlık ilk defa finansal tablolara alınması sırasında: 
 
a) İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal araçlar 
b) Gerçeğe uygun değer (“GUD”) farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen –borçlanma araçları 
c) GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen – özkaynak araçları  
d) GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal araçlar 
 
olarak sınıflandırılır.  
 
Finansal varlıkların sınıflandırılması, genellikle, finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş 
modeli ve finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerine dayanmaktadır.  
 
Bir finansal varlık, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen 
olarak sınıflandırılmaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür: 
 
a) Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli kapsamında 
elde 
tutulması ve 
 
 b) Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 
kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 
 
Bir borçlanma aracı, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak 
ölçülen olarak sınıflanmaması durumunda GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür: 
 
- Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlıkların satılmasını 
amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması ve 
 
- Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 
kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 
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Yukarıda belirtilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 
ölçülmeyen tüm finansal varlıklar GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. Bunlar, tüm türev finansal 
varlıkları da içermektedir. Finansal varlıkların ilk defa finansal tablolara alınması sırasında, finansal varlıkların 
farklı şekilde ölçümünden ve bunlara ilişkin kazanç veya kayıpların farklı şekilde finansal tablolara 
alınmasından kaynaklanacak bir muhasebe uyumsuzluğunu ortadan kaldırması veya önemli ölçüde azaltması 
şartıyla bir finansal varlığın geri dönülemez bir şekilde gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara 
yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir. 
 
Gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların (ilk defa finansal 
tablolara alınması sırasında işlem bedeli üzerinden ölçülen ve önemli bir finansman bileşenine sahip olmayan 
ticari alacaklar haricinde) ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem 
maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilerek ölçülür. 
 
- Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlıkların satılmasını 
amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması ve 
 
- Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 
kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 
 
Yukarıda belirtilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 
ölçülmeyen tüm finansal varlıklar GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. Bunlar, tüm türev finansal 
varlıkları da içermektedir. 
 
Finansal varlıkların ilk defa finansal tablolara alınması sırasında, finansal varlıkların farklı şekilde ölçümünden 
ve bunlara ilişkin kazanç veya kayıpların farklı şekilde finansal tablolara alınmasından kaynaklanacak bir 
muhasebe uyumsuzluğunu ortadan kaldırması veya önemli ölçüde azaltması şartıyla bir finansal varlığın geri 
dönülemez bir şekilde gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir. 
 
Gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların (ilk defa finansal 
tablolara alınması sırasında işlem bedeli üzerinden ölçülen ve önemli bir finansman bileşenine sahip olmayan 
ticari alacaklar haricinde) ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan ilişkilendirilebilen işlem 
maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilerek ölçülür. 
 
ii. Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 
 
TFRS 9 hükümleri çerçevesinde “beklenen kredi zararları” modeli uygulanmaktadır. Yeni değer düşüklüğü 
modeli itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklara ve sözleşme varlıklarına uygulanır ancak özkaynak 
araçlarına yapılan yatırımlara uygulanmaz.  
 
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar ticari alacaklar, diğer alacaklar ve nakit ve nakit 
benzerlerinden oluşmaktadır.  
 
Ticari alacaklar, diğer alacaklar, diğer varlıklar ve sözleşme varlıkları için zarar karşılıkları her zaman ömür 
boyu beklenen kredi zararlarına eşit bir tutardan ölçülür. 
 
Bir finansal varlıktaki kredi riskinin, ilk defa finansal tablolara alınmasından bu yana önemli ölçüde artıp 
artmadığı belirlenirken ve beklenen kredi zararları tahmin edilirken, aşırı maliyet veya çabaya katlanılmadan 
elde edilebilen makul ve desteklenebilir bilgiler dikkate alınır. Bunlar, Grup’un geçmiş deneyimlerine ve 
bilinçli kredi değerlendirmelerine dayanan niteliksel ve sayısal bilgileri ve analizleri ve ileriye yönelik bilgileri 
içerir. 
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Kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar 
 
Grup, her raporlama döneminde itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların kredi-değer düşüklüğü 
olup olmadığını değerlendirir. Bir finansal varlığın gelecekteki tahmini nakit akışlarını olumsuz şekilde 
etkileyen bir veya daha fazla olay gerçekleştiğinde söz konusu finansal varlık kredi-değer düşüklüğüne 
uğramıştır. 
 
Aşağıdaki olaylara ilişkin gözlemlenebilir veriler finansal varlığın kredi-değer düşüklüğüne uğramış olduğunu 
gösteren kanıtlardır: 
 
- İhraççının ya da borçlunun önemli finansal sıkıntı içinde olması; 
 
- Temerrüt veya vadenin önemli oranda aşılması gibi nedenlerle bir sözleşme ihlalinin meydana gelmesi; 
 
- Ekonomik veya sözleşmeye bağlı nedenlerle, borçlunun içine düştüğü finansal sıkıntıdan dolayı alacaklının 
borçluya normal şartlarda düşünmediği bir ayrıcalık tanıması; 
 
- Borçlunun iflasının veya başka bir finansal yeniden yapılanmaya gireceğinin muhtemel olması; veya 
 
- Finansal sıkıntılar nedeniyle bu finansal varlığa ilişkin aktif piyasanın ortadan kalkması. 
 
Değer düşüklüğünün finansal tablolarda gösterimi 
 
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların zarar karşılıkları bu varlıkların brüt değerlerinden 
düşülür.  
 
Kayıttan düşme 
 
Finansal varlıktan daha fazla bir nakit akışı geri kazanmaya yönelik makul bir beklenti bulunmaması 
durumunda, finansal varlığın brüt tutarı kayıtlardan düşülür. Bu durum, genel olarak Grup’un borçlunun 
kayıttan düşmeye konu tutarları geri ödeyebilecek yeterli nakit akışı yaratan gelir kaynaklarının ya da 
varlıklarının bulunmadığını belirlemesi durumunda oluşur. Ancak, kayıttan düşülen finansal varlıklar Grup’un 
vadesi geçen alacakların geri kazanılması için uyguladığı yaptırım aktivitelerine hala konu edilebilir. 
 
Finansal varlıklar, hiçbir geri kazanma beklentisi bulunmaması durumunda kayıtlardan düşülür (borçlunun 
Grup’la herhangi bir geri ödeme planı yapmaması gibi). Kayıtlardan çıkarılan ticari alacaklar, diğer alacaklar, 
diğer varlıklar ve sözleşme varlıkları için Grup alacağı geri kazanabilmek amacıyla yaptırım aktivitelerinde 
bulunmaya devam eder. Geri kazanım tutarları kar veya zararda muhasebeleştirilir. 
 
2.08.08 Kur Değişiminin Etkileri 
 
Şirket finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi ile sunulmuştur. 
Şirket’in mali durumu ve faaliyet sonuçları, şirketin geçerli para birimi olan “TL” cinsinden ifade edilmiştir.  
 
Şirket’in finansal tablolarının hazırlanması sırasında yabancı para cinsinden gerçekleşen işlemler, işlem 
tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık 
ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirasına çevrilmektedir. Gerçeğe 
uygun değeriyle izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, 
gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle Türk Lirası’ na çevrilmektedir.  
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Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi 
tutulmazlar. Kur farkları oluştukları dönemde, kar veya zarar olarak muhasebeleştirilirler. 
 
2.08.09 Hisse Başına Kar / Zarar 
 
Hisse başına kar/zarar, net karın/zararın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine 
bölünmesi ile tespit edilir.  
 
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile 
arttırabilmektedirler. Hisse başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. 
Dolayısıyla hisse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz 
olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.  
 
2.08.10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
 
Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine ortaya 
çıkan olayları ifade eder. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması 
veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda, Şirket söz konusu hususları ilgili 
dipnotlarında açıklamaktadır. Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması 
durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 
 
2.08.11 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar 
 
Şirket’in, geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu 
yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda ilgili yükümlülük, karşılık 
olarak mali tablolara alınır. Şarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma 
ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. 
Şarta bağlı yükümlülük olarak işleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların 
işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu şarta bağlı yükümlülük, güvenilir tahmin 
yapılmadığı durumlar hariç, olasılıktaki değişikliğin meydana geldiği dönemin finansal tablolarında karşılık 
olarak kayıtlara alınır.  
 
Şirket şarta bağlı yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı 
hakkında güvenilir tahminin yapılmaması durumunda ilgili yükümlülüğü dipnotlarda göstermektedir. 
 
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya daha 
fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, şarta bağlı varlık olarak 
değerlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunması durumunda 
şarta bağlı varlıklar dipnotlarda açıklanır. 
 
Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü 
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödenmesinin kesin 
olması ve tutarın güvenilir bir şekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleştirilir. 
 
2.08.12 İlişkili Taraflar 
 
Bu mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve 
onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve 
ifade edilmişlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla girilen işlemler piyasa koşullarına uygun 
fiyatlarla gerçekleştirilmiştir. 
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2.08.13 Devlet Teşvik ve Yardımları  
 
Hükümet teşvikleri, Şirket’in bu teşviklerle ilgili gerekleri yerine getirdiği ve bu teşvikin alınacağı ile ilgili 
makul bir sebep oluşmadığı sürece muhasebeleştirilmez. Bu teşvikler karşılamaları beklenen maliyetlerle 
eşleşecek şekilde ilgili dönemde gelir olarak muhasebeleştirilir. Hükümetin sağladığı teşviklerden elde edilen 
gelir uygun bir gider kaleminden indirim olarak muhasebeleştirilir. 
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16.11.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirket’e Ar-Ge 
Merkezi Belgesi vermiştir. Bu kapsamda Şirket 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ile sağlanan desteklerden yararlanabilecektir. Devlet Teşvik ve Yardımları’na 
ilişkin detay bilgi Not:21’de yer almaktadır. 
 
2.08.14 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 
 

Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmiş vergi giderinin (veya gelirinin)  toplamından oluşur. 

Cari vergi  

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, 
diğer yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya 
indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, kar veya zarar tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir. 
Türkiye’deki Kurumlar Vergisi Kanunu, 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
5520 sayılı Kanun ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 
1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre 
Türkiye’de, cari dönem için kurumlar vergisi oranı %20’dir. 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı “Bazı Vergi 
Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”nun 91.maddesi ile kurumların 
2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl 
içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için % 22 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.  
 
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 (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 ) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 
inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar 
vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş 
geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali 
borca da mahsup edilebilir. 
 
Ertelenmiş vergi 
 
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları 
ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre 
vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.  
 
Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici 
farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan 
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında 
varlık veya yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınmasından dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kar 
veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı 
hesaplanmaz.  
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Ertelenen vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın 
gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve 
iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların 
tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan 
kaynaklanan ertelenen vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu 
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte bu farkların ortadan kalkmasının  muhtemel 
olması şartıyla hesaplanmaktadır. 
 
Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi 
varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek 
düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine 
getirildiği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle kanunlaşmış veya önemli ölçüde 
kanunlaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve 
yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri 
kazanma ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme 
ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından 
toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek 
suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 
 
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi 
 
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere 
ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme 
birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir 
tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir.  
 
İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın 
tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın 
alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur. 
 
Mali tablolarda yer alan vergiler, cari dönem vergisi ile ertelenmiş vergilerdeki değişimi içermektedir. Şirket, 
dönem sonuçları üzerinden cari ve ertelenmiş vergi hesaplamaktadır. 
 
Vergi varlık ve yükümlülüklerinde netleştirme 
 
Ödenecek kurumlar vergisi tutarları, peşin ödenen kurumlar vergisi tutarlarıyla ilişkili olduğu için 
netleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi aktif ve pasifi de aynı şekilde netleştirilmektedir. 
 
2.08.15 Emeklilik ve Kıdem Tazminatı Karşılığı 
 
Türkiye’de geçerli iş kanunları gereği emeklilik ve kıdem tazminatı provizyonları ilişikteki finansal tablolarda 
gerçekleştikçe provizyon olarak ayrılmaktadır. Güncellenmiş olan TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” 
Standardı uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. 
 
 
 
 



LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ 
30.06.2018 Tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tabloları Tamamlayıcı 
Notlar 
  
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

22 
 

Ekli mali tablolarda kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelecek yıllarda ödenecek emeklilik tazminatının bilanço 
tarihindeki değerinin hesaplanması amacıyla enflasyon oranından arındırılmış uygun faiz oranı ile iskonto 
edilmesi ile bulunan tutar olarak mali tablolara yansıtılmıştır. Bu beklentiler her bilanço döneminde tekrar 
gözden geçirilmekte ve gerek görülmesi halinde revize edilmektedir.  
 
2.08.16  Nakit Akım Tablosu 
 
Nakit ve nakit benzeri değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit akım tablosu için 
dikkate alınan nakit ve nakit benzeri değerler eldeki nakit, banka mevduatları ve likiditesi yüksek yatırımları 
içermektedir. Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine 
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 
 
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 
akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (varlık 
yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu 
kaynakların geri ödemelerini gösterir. 
 
 

2.08.17  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, kira elde etmek veya değer kazanımı amacıyla veya her ikisi için tutulan 
gayrimenkullerdir ve gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe 
uygun değerindeki bir değişiklikten kaynaklanan kazanç veya kayıplar oluştuğu dönemde gelir tablosunda 
muhasebeleştirilir. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere ve bu gerçeğe uygun değerin tespitine ilişkin esaslar 
Not:17’de yer  almaktadır. 
 
Şirketin yatırum amaçlı gayrimenkulleri booş arsalardan oluşmaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 
kullanım dışı kalmaları veya satılmaları durumunda, bilançodan çıkartılırlar. Bu gayrimenkullerin 
satımlarından doğan kar veya zarar gelir tablosunda gösterilir.  
 
2.09 Sermaye ve Temettüler 
 

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği 
dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 
 
2.10 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Yorumları 
i) 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik, yorum ve ilke kararlarına 
ilişkin özet bilgi:  
 
TFRS 9 “Finansal araçlar” (Değişiklik): 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal varlıklar ve 
yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve beklenen kredi riski modelini 
içermektedir. 
 
TFRS 15 “Müşteri sözleşmelerinden doğan hasılat”(Değişiklik): 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüş Muhasebe Standartları 
ile yapılan uyum çalışması sonucu ortaya çıkan yeni standart hasılatın finansal raporlamasını ve finansal 
tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında karşılaştırılabilir olmasını sağlamayı amaçlamıştır. Standart aynı 
zamanda edim (performans) yükümlülüklerini belirleyen uygulama rehberliğine, fikri mülkiyet lisanslarının 
muhasebesine ve işletmenin asil midir yoksa aracı mıdır değerlendirmesine (net hasılat sunumuna karşın brüt 
hasılat sunumu) ilişkin açıklamaları içermektedir. Uygulama rehberliğindeki bu alanların her biri için yeni ve 
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değiştirilmiş açıklayıcı örnekler eklenmiştir. UMSK, aynı zamanda yeni hasılat standardına geçiş ile ilgili ek 
pratik tedbirler dâhil etmiştir. 
TFRS Yorum 22 “Yabancı Para Cinsiden Yapılan İşlemler ve Avans Bedelleri” (Değişiklik):Bu yorum 
yabancı para cinsinden alınan veya yapılan avans ödemelerini kapsayan işlemlerin muhasebeleştirilmesi 
konusuna açıklık getirmektedir. Bu yorum, ilgili varlığın, gider veya gelirin ilk muhasebeleştirilmesinde 
kullanılacak döviz kurunun belirlenmesi amacı ile işlem tarihini, işletmenin avans alımı veya ödemesinden 
kaynaklanan parasal olmayan varlık veya parasal olmayan yükümlüklerini ilk muhasebeleştirdiği tarih olarak 
belirtmektedir. İşletmenin bu yorumu gelir vergilerine, veya düzenlediği sigorta poliçelerine (reasürans 
poliçeleri dahil) veya sahip olduğu reasürans poliçelerine uygulamasına gerek yoktur. Yorum, 1 Ocak 2018 ve 
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.  
 
TFRS 2 “Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü” (Değişiklik): TFRS 2 Hisse Bazlı 
Ödemeler standardında değişiklikler yayınlamıştır. Değişiklikler, belirli hisse bazlı ödeme işlemlerinin nasıl 
muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili TFRS 2’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Değişiklikler 
aşağıdaki konuların muhasebeleştirilmesini kapsamaktadır; nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin 
ölçümünde hakediş koşullarının etkileri, stopaj vergi yükümlülükleri açısından net mahsup özelliği bulunan 
hisse bazlı ödeme işlemleri, işlemin niteliğini nakit olarak ödenen hisse bazlı işlemden özkaynağa dayalı hisse 
bazlı işleme dönüştüren hüküm ve koşullardaki değişiklikler. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.  
 
TMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” (Değişiklikler): TMSK, TMS 40 “Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller” standardında değişiklik yayınlamıştır. Yapılan değişiklikler, kullanım amacı değişikliğinin, 
gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı gayrimenkul’ tanımına uymasına ya da uygunluğunun sona ermesine ve 
kullanım amacı değişikliğine ilişkin kanıtların mevcut olmasına bağlı olduğunu belirtmektedir. Değişiklikler, 
1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir.  
 
TFRS Yıllık İyileştirmeler - 2014-2016 Dönemi 
 
KGK, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, TFRS 2014-2016 dönemine ilişkin Yıllık İyileştirmeleri 
yayınlamıştır: 
 
TFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” (Değişiklik): Bazı TFRS 7 
açıklamalarının, TMS 19 geçiş hükümlerinin ve TFRS 10 Yatırım İşletmeleri’nin kısa dönemli istisnalarını 
kaldırmıştır. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. 
 
TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” (Değişiklik): İştirakteki veya iş ortaklığındaki 
yatırım, bir girişim sermayesi kuruluşu veya benzeri işletmeler yoluyla dolaylı olarak ya da bu işletmelerce 
doğrudan elde tutuluyorsa, işletmenin, iştirakteki ve iş ortaklığındaki yatırımlarını TFRS 9 Finansal Araçlar 
uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilmesinin, her iştirak veya 
iş ortaklığının ilk muhasebeleştirilmesi sırasında geçerli olduğuna açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 
2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 
 
Cari dönemde yürürlüğe giren yukarıdaki standart ve yorumlardan Şirket’in mali tablolarına etki edenlere 
ilişkin açıklamalar Not:2.04’de yer almaktadır.  
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ii) 30 Haziran 2018 tarihinden itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 
uygulanmayan standartlar 
 
TFRS 16 “Kiralamalar”: KGK tarafından TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı 13 Ocak 2016 tarihinde 
yayınlanmıştır. Bu Standart kiralama işlemlerinin muhasebeleştirmesinin düzenlendiği mevcut UMS 17 
“Kiralama İşlemleri” Standardının, UFRS Yorum 4 “Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin 
Belirlenmesi” ve UMS Yorum 15 “Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler” yorumlarının yerini almakta ve UMS 
40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” Standardında da değişiklikler yapılmasına neden olmuştur. TFRS 16, 
kiracılar açısından mevcut uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin bilançoda ve faaliyet kiralamasına 
ilişkin yükümlülüklerin bilanço dışında izlenmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır. 
Bunun yerine, tüm kiralamalar için mevcut finansal kiralama muhasebesine benzer olarak bilanço bazlı tekil 
bir muhasebe modeli ortaya koyulmaktadır. Kiraya verenler için muhasebeleştirme mevcut uygulamalara 
benzer şekilde devam etmektedir. TFRS 16, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için geçerli olmakla birlikte TFRS 15 “ Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” standardını uygulamaya 
başlayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir.  
 
TFRS Yorum 23 “Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler”: KGK tarafından 24 Mayıs 2018'de 
gelir vergilerinin hesaplanmasına ilişkin belirsizliklerin finansal tablolara nasıl yansıtılacağını belirlemek 
üzere TFRS Yorum 23 “Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler” Yorumu yayımlanmıştır. Belirli 
bir işlem veya duruma vergi düzenlemelerinin nasıl uygulanacağına veya vergi otoritesinin bir şirketin vergi 
işlemlerini kabul edip etmeyeceğine yönelik belirsizlikler bulunabilir. TMS 12 "Gelir Vergileri", cari ve 
ertelenmiş verginin nasıl hesaplanacağına açıklık getirmekle birlikte, ancak bunlara ilişkin belirsizliklerin 
etkilerinin finansal tablolara nasıl yansıtılacağına yönelik rehberlik sağlamamaktadır. TFRS Yorum 23, gelir 
vergilerinin muhasebeleştirmesinde gelir vergilerine ilişkin belirsizliğin etkilerinin finansal tablolara nasıl 
yansıtılacağını açıklığa kavuşturmak suretiyle TMS 12'de yer alan hükümlere ilave gereklilikler getirmektedir. 
Bu Yorumun yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken 
uygulanmasına izin verilmektedir.  
 
TFRS 9 “Finansal Araçlar” (Değişiklik): KGK tarafından Aralık 2017’de finansal araçların 
muhasebeleştirilmesine yönelik açıklık kazandırmak üzere TFRS 9'un gerekliliklerini değiştirmiştir. Erken 
ödendiğinde negatif tazminata neden olan finansal varlıklar, TFRS 9'un diğer ilgili gerekliliklerini karşılaması 
durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden veya gerçeğe uygun değer farkları diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 
ölçülebilir. TFRS 9 uyarınca, sözleşmesi erken sona erdirildiğinde, henüz ödenmemiş anapara ve faiz tutarını 
büyük ölçüde yansıtan 'makul bir ilave bedel' ödenmesini gerektiren erken ödeme opsiyonu içeren finansal 
varlıklar bu kriteri karşılamaktadır. Bu değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için geçerli olup, erken uygulanmasına izin verilmektedir. 
 
TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklarındaki Yatırımlar” (Değişiklik): KGK tarafından Aralık 2017’de 
iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlardan özkaynak yönteminin uygulanmadığı diğer finansal 
araçların ölçümünde de TFRS 9’un uygulanması gerektiğine açıklık getirmek üzere TMS 28’de değişiklik 
yapılmıştır. Bu yatırımlar, esasında, işletmenin iştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki net yatırımının bir 
parçasını oluşturan uzun dönemli elde tutulan paylarıdır. Bir işletme, TMS 28'in ilgili paragraflarını 
uygulamadan önce, bu tür uzun dönemli yatırımların ölçümünde TFRS 9'u uygular. TFRS 9 uygulandığında, 
uzun vadeli yatırımların defter değerinde TMS 28'in uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir düzeltme 
yapılmaz. Bu değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup, 
erken uygulanmasına izin verilmektedir.  
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iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (“UMSK”) tarafından yayınlanmış fakat Kamu 
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanmamış yeni ve 
düzeltilmiş standart, değişiklik ve yorumlara ilişkin özet bilgi:  

 
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK 
tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır ve bu nedenle TFRS’nin bir parçasını 
oluşturmazlar. UMSK tarafından yayımlanmış yeni standartlar ve yapılan değişiklikler henüz yürürlüğe 
girmemiştir.  
 
Kavramsal Çerçeve (Güncelleme): Güncellenen kavramsal çerçeve UMSK tarafından 28 Mart 2018 
tarihinde yayımlanmıştır. Kavramsal Çerçeve; UMSK’ya yeni UFRS’leri geliştirirken finansal raporlamalarına 
rehberlik sağlayacak olan temel çerçeveyi ortaya koymaktadır. Kavramsal Çerçeve; standartların kavramsal 
olarak tutarlı olmasını ve benzer işlemlerin aynı şekilde ele alınmasını sağlamaya yardımcı olmakta ve böylece 
yatırımcılar, borç verenler ve kredi veren diğer taraflar için faydalı bilgiler sağlamaktadır. Kavramsal Çerçeve, 
şirketlere, belirli bir işlem için herhangi bir UFRS’nin uygulanabilir olmadığı durumlarda muhasebe 
politikaları geliştirmelerine ve daha geniş bir biçimde, paydaşların bu standartları anlamalarına ve 
yorumlamalarına yardımcı olmaktadır. Güncellenen Kavramsal Çerçeve ise önceki versiyonundan daha 
kapsamlı olup, UMSK’ya standartların oluşturulmasında gerekli olan tüm araçların sağlanmasını 
amaçlamaktadır. Güncellenen Kavramsal Çerçeve finansal raporlamanın amacından başlayarak sunum ve 
açıklamalara kadar standart oluşturulmasının tüm yönlerini kapsamaktadır. Güncellenen Kavramsal Çerçeve, 
belirli bir işlem için herhangi bir UFRS’nin uygulanabilir olmadığı durumlarda muhasebe politikalarını 
geliştirmek için Kavramsal Çerçeve'yi kullanan şirketler için, erken uygulamaya izin verilmekle birlikte, 1 
Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinden itibaren geçerli olacaktır. 
 
Yıllık İyileştirmeler – 2015-2017 Dönemi 
 
UMSK, aşağıda belirtilen standartları değiştirecek, UFRS 2015-2017 dönemine ilişkin Yıllık İyileştirmeleri 
yayınlamıştır: 
 
UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” ve UFRS 11 “Müşterek Anlaşmalar” (Değişiklik): UFRS 3 “İşletme 
Birleşmeleri” standardına; müşterek anlaşmaya taraf olanlardan birinin, işletmenin kontrolünü sonradan elde 
etmesi ile ilgili olarak açıklık getirilmiştir. Standart, 31 Aralık 2018 sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri 
için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 
 
UFRS 11 “Müşterek Anlaşmalar” standardına, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardında tanımlandığı 
işletmenin müşterek faaliyetine katılan tarafın daha sonradan müşterek kontrole sahip olmasında daha öncede 
elinde bulundurduğu işletmedeki özkaynak payının ölçülmesi konusunda açıklık getirmiştir. Standart, 31 
Aralık 2018 sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. 
 
UMS 12 “Gelir Vergileri” (Değişiklik): UMS 12 “Gelir Vergileri” standardına Temettü Dağıtımının vergi 
sonuçlarının muhasebeleştirmesi ile ilgili açıklık getirmiştir. Standart, 31 Aralık 2018 sonrasında başlayan 
yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. 
 
UMS 23 “Borçlanma Maliyetleri” (Değişiklik): UMS 23 “Borçlanma Maliyetleri” standardına özellikli 
varlık alımı için kullanılan finansman ile ilgili olarak; özellikli varlığın kullanıma hazır hale gelmesi veya 
satışının tamamlanmasından sonra özellikli varlık için kullanılan finansmandan aktifleştirilebilecek borçlanma 
maliyeti tutarının hesabı için genel amaçlı borçlara pay verilmesi konusunda açıklık getirmiştir. Geçiş hükümü 
olarak değişikliğin uygulanmasına başlanıldığı yıllık hesap döneminde katlanılan borçlanma maliyetleri için 
uygulancaktır. Standart, 31 Aralık 2018 sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir. 
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UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” (Değişiklik): UMSK tarafından 7 Şubat 2018'de, Planda Yapılan 
Değişiklik, Küçülme veya Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi başlıklı değişiklik yayımlanmıştır. Yapılan 
değişiklikle, planda yaşanan bir değişikliğin veya küçülmenin yanı sıra yükümlülüklerin yerine getirilmesinin 
muhasebeleştirilmesine açıklık getirilmektedir. Bir şirket bundan sonra dönemin hizmet maliyetini ve net faiz 
maliyetini belirlemek için güncellenen cari aktüeryal varsayımları kullanacak ve plana ilişkin herhangi bir 
yükümlülüğün yerine getirilmesinde ortaya çıkan kazanç veya zararların hesaplanmasında varlık tavanından 
kaynaklanan etkiyi dikkate almayacak olup, bu durumun etkileri diğer kapsamlı gelir içerisinde ayrı olarak ele 
alınacaktır. Bu değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli 
olup, erken uygulanmasına izin verilmektedir. 
Yukarıdaki standartların uygulanmasının gelecek dönemlerde mali tablolara olası etkisi değerlendirilmektedir. 
 
2.11. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
 
Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını 
etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile 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 aşağıdadır : 
 

a) Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve 
çalışan ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir (Not:24). 
 

b) Şirket, maddi olan  ve maddi olmayan duran varlıklarını doğrusal ve hızlandırılmış amortisman/itfa  
metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde amortismana/itfaya tabi tutmuştur. Beklenen faydalı 
ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için 
her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir 
(Not: 2.08.02 ve 2.08.03). 

 
c) Şirket mali tablolarında 64.810 TL değerle yer alan  yatırım amaçlı gayrimenkulleri önceki dönemde 

yapılan politika değişikliği sonrasında gerçeğe uygun değeri ile mali tablolarda yer almaktadır 
(Not.2.04 ve Not:17). 
 

d) Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak cari ekonomik 
koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına 
inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı 
değerlendirilirken borçluların geçmiş performansları, piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden  
finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden görüşülen koşullar da 
dikkate alınmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle ilgili karşılıklara ait bilgiler Not 10’da verilmiştir. 

 
e) Şirket, ertelenmiş vergi hesabını TMS ve TFRS’ye uygun olarak yapmış ve finansal tablolara 

yansıtmıştır. Bilanço tarihi itibariyle ilgili ertelenmiş vergi hesaplamalarına ilişkin bilgilere Not 35’de 
yer verilmiştir. 
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3. İşletme Birleşmeleri 
 

Bulunmamaktadır. 

4. Diğer İşletmelerdeki Paylar 
 

Bulunmamaktadır. 
 

5. Bölümlere Göre Raporlama 
 

Şirket  tek bir sektörde faaliyet gösterdiğinden finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamamıştır. 
 

6. Nakit ve Nakit Benzerleri 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Nakit ve Nakit Benzerleri varlıkları aşağıda açıklanmıştır.  
 

Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
Kasa                           506                          78 
Banka 15.725.336   12.129.279   
Vadeli Mevduat (*) 15.671.744     12.078.206    
Vadesiz Mevduat 53.592      51.073     
B Tipi Likit Fon  (**) -      288.877      

Toplam 15.725.842      12.418.234     
 

Hesap Adı 30.06.2018 30.06.2017 
Nakit ve Nakit Benzerleri              15.725.842                  11.425.265     
Faiz Gelir Tahakkuku (-)                     (23.816)                       (13.002)    
Toplam               15.702.026              11.412.263    

(*) Şirket aktifinde yer alan vadeli mevduatlarını etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedel 
üzerinden değerlemektedir. İç verim oranı ile hesaplanan Etkin faiz dönemin gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 
30 Haziran 2018 tarihi itibariyle Vadeli mevduat için etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan ve döneme 
gelir yazılan faiz tutarı 23.816 TL’dir. (30.06.2017: 13.002 TL )  
 
Vadeli mevduatların para birimi cinsinden etkin faiz oranlarına aşağıda yer verilmiştir: 
 

Para Cinsi Tutar 
Döviz 
Tutarı 

30.06.2018          
Etkin Faiz 

Oranı 
Tutar 

Döviz 
Tutarı 

31.12.2017          
Etkin Faiz 

Oranı 
TL 3.161.924 3.161.924 15,02 – 20,42 % 1.896.086 1.837.452 3,01 – 9,27 % 
EURO 1.139.574 214.641 1,61% 963.299 213.332 0,82-1,11% 
USD 11.370.246 2.493.092 0,90-2,60% 9.218.821 2.444.079 0,90-2,60% 
Toplam 15.671.744    12.078.206     

(**) B tipi likit fonu güncel piyasa değeri ile bilançoda gösterilmiştir. Cari dönemde bakiye vermemektedir. 
(31.12.2017: 288.877.)  

 
7. Finansal Yatırımlar 
 
Şirket’in finansal yatırımlarının tamamı teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen Gerçeğe Uygun Değeri Diğer 
Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar varlık olarak tasniflenmiş yatırımlardan oluşmaktadır.  
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30.06.2018 

Kuruluş Adı 
Maliyet 
Değeri 

Değer Düşüş 
Karşılığı 

 
Bilanço Net Değeri 

Tursoft Bilişim Hiz A.Ş. 7.560 (7.560) - 
Bilişim Vakfı 2.830 (2.830) - 
Toplam 10.390 (10.390) - 

Tursoft Bilişim Hiz.A.Ş. 07.07.2014 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından resen terkin edilmiş olup , 
önceki dönemlerde ilgili kuruluş için mali tablolarda yeralan tutar için karşılık ayrılmıştır. 
 
31.12.2017 

Kuruluş Adı 
Maliyet 
Değeri 

Değer Düşüş 
Karşılığı 

 
Bilanço Net Değeri 

Tursoft Bilişim Hiz A.Ş. 7.560 (7.560) - 
Bilişim Vakfı 2.830 (2.830) - 
Toplam 10.390 (10.390) - 

 

8. Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar ve Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli 
Kısımları 
 
Dönem sonları itibariyle Şirket’in Kısa veya Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükleri bulunmamaktadır. 
 

9. Diğer Finansal Yükümlülükler 
 
Dönem sonları itibariyle Şirket’in Diğer Finansal Yükümlülükleri bulunmamaktadır. 
 

10. Ticari Alacaklar ve Borçlar 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Kısa Vadeli Ticari Alacakları aşağıda açıklanmıştır: 
 
Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
Ticari Alıcılar 1.200.317  2.601.891 
       İlişkili Tar. Ticari Alac. (Not:37) - - 
       Diğer Alıcılar 1.107.181  2.601.891 
      Özel Proje Gelir Tahakkuku* 93.136 - 
Alacak Senetleri 640.561 913.992 
Alacak Reeskontu (-)                       (62.908) (99.324) 
Kredi Kartı Alacakları (**) 612.021   730.898  
Şüpheli Ticari Alacaklar 195.403  85.293 
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)                       (195.403)                      (85.293) 
Toplam 2.389.991  4.147.457 

(*) TFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” Standardı kapsamında özel yazılım sözleşmeleri uyarınca tamamlanma 
oranına göre hasılata alınan tutardan oluşmaktadır.   
(**) 612.021 TL (31 Aralık 2017: 730.898 TL) kredi kartı ile yapılan satışlardan kalan alacaklardan oluşmakta olup, vade 
analizi aşağıda açıklanmıştır: 
 
Hesap Adı Tutar 
0-3 Ay                        491.218 
4-12 Ay 120.803 
Toplam 612.021  
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Şirket, alacaklarının tahsil edilip edilemeyeceğine karar verirken, söz konusu alacakların kredi kalitesinde, ilk 
oluştuğu tarihten bilanço tarihine kadar bir değişiklik olup olmadığını değerlendirir. Çok sayıda müşteri ile 
çalışıldığından dolayı Şirket’in kredi riski dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi riski yoğunlaşması yoktur. 
30.06.2018 tarihi itibariyle ticari alacakların ortalama tahsilat süresi 153 gündür. (31.12.2017: 168 gün) Ticari 
alacaklar için kullanılan faiz oranı % 19’dur. (31.12.2017: % 13,5) Ticari alacaklardaki risklerin düzeyine 
ilişkin açıklamalara Not:38’de yer verilmiştir. 
 
Şüpheli alacaklar karşılığındaki hareketler: 
 

  
01.01.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
30.06.2017 

Dönem başı bakiyesi 85.293 64.522 
TFRS 9 Muhasebe Politika Etkisi  (Not.2.04) 83.557 - 
Yeniden Düzenlenmiş 168.850 64.522 
Dönem içinde İptal Edilen Karş./ Tahsilat (-) (9.878) (13.562) 
Dönem gideri 36.431 151.790 

Dönem sonu bakiyesi 195.403 202.750 
 
Alacaklar için alınmış ipotek ve teminatların detayı aşağıda açıklanmıştır; 
 
 30.06.2018 31.12.2017 

Cinsi TL 
USD (TL 
karşılığı) TL 

USD (TL 
karşılığı) 

Teminat Senetleri/Çekleri 1.945.000 1.933.792 1.945.000 1.599.330 
Toplam 1.945.000 1.933.792 1.945.000 1.599.330 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Uzun Vadeli Ticari Alacakları bulunmamaktadır. 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Kısa Vadeli Ticari Borçları aşağıda açıklanmıştır: 
 
Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
Satıcılar 101.445 119.475 
      Diğer Satıcılar 101.445 119.475 
      İlişkili Taraf Satıcıları (Not:37) - - 
Borç Senetleri - - 
Borç Reeskontu (-)                            (1.366)       (996) 
Toplam 100.079 118.479 

 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Uzun Vadeli Ticari Borçları bulunmamaktadır. 
 
30.06.2018 tarihi itibariyle ticari borçların ortalama ödeme süresi 25 gün (31.12.2017:22 gün), ticari borçlar 
için kullanılan faiz oranı yıllık % 19’dur. (31.12.2017: % 13,5) 
 

11. Diğer Alacak ve Borçlar 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Kısa Vadeli Diğer Alacakları aşağıda açıklanmıştır. 
 
Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Not:37) 38.433 38.373 
Verilen Depozito ve Teminatlar                            3.822                            3.822 
Personelden Alacaklar 30.000 30.000 
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Diğer Alacaklar 5.701      8.698     

Toplam 77.956     80.893    

 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Uzun Vadeli Diğer Alacakları aşağıda açıklanmıştır: 

 
Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
Verilen Depozito ve Teminatlar 344 344 
Toplam 344 344 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Kısa Vadeli Diğer Borçları aşağıda açıklanmıştır. 
 
Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
Diğer Borçlar  5.570 3.571 
Ödenecek Vergi, Harç ve Resimler 85.113 424.087 
Toplam 90.683 427.658 

 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Uzun Vadeli Diğer Borçları bulunmamaktadır. 

 
12. Türev Alacaklar 
 
Bulunmamaktadır. 
 

13. Stoklar 
  
Şirket’in 30.06.2018 ve 31.12.2017 tarihleri itibariyle Stokları aşağıda açıklanmıştır: 
 

Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
Ticari Mallar 5.073 17.114 
Toplam 5.073 17.114 

 
Aktif değerler üzerindeki sigorta teminat bilgilerine Not:22’de yer verilmiştir.  
 
Şirket’in stokları üzerinde teminat ve ipotek bulunmamaktadır.  
 

14. Canlı Varlıklar 
 
Bulunmamaktadır. 

 
15. Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirler 
 
Kısa Vadeli 
 
Şirket’in 30.06.2018 ve 31.12.2017 tarihleri itibariyle Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderleri aşağıda 
açıklanmıştır: 
 
Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
Gelecek Aylara Ait Giderler 28.883 22.087 
Verilen Sipariş Avansları 10.000 8.313 

Toplam 38.883 30.400 
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Şirket’in 30.06.2018 ve 31.12.2017 tarihleri itibariyle Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirleri aşağıda açıklanmıştır: 
 

Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
Alınan Avanslar 26.073 50.768 
Gelecek Aylara Ait Gelirler 101.624 82.223 
Toplam 127.697 132.991 

 
 
Uzun  Vadeli 
 
Şirket’in 30.06.2018 ve 31.12.2017 tarihleri itibariyle Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderleri aşağıda 
açıklanmıştır: 
 

Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
Gelecek Yıllara Ait Giderler 4.532 - 
Toplam 4.532 - 

 
30.06.2018 ve 31.12.2017  tarihleri itibariyle Şirket’in Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelirleri bulunmamaktadır. 
 

16. Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 
 
Bulunmamaktadır. 
 

17. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 
İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde Dursunköy Mahallesi 26 Ada 19 parseldeki 6.543,68 m2’lik Tarla vasıflı 
gayrimenkulün maliyet değeri 64.810 TL’dir. Söz konusu gayrimenkul gerçeğe uygun değeri ile mali 
tablolarda yer almaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareket tablosu aşağıdaki gibidir. 
 
30.06.2018 
Gayrimenku
l 
Cinsi 01.01.2018 İlave Satış 

Gerçeğe Uygun 
Değer Farkı 30.06.2018 

Arsalar 2.225.000 - - - 2.225.000 
 
31.12.2017 

Gayrimenkul 
Cinsi 01.01.2017 İlave Satış 

Gerçeğe 
Uygun Değer 

Farkı 31.12.2017 
Arsalar 1.963.000 - - 262.000 2.225.000 

 
Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerlerinin tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı hakların değerlemesi konusunda yetkilendirilmiş olan Emek 
Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (Emek Değerleme) tarafından yapılan ekspertiz çalışmaları sonucu 
tespit edilen değerler baz alınmıştır. Emek Değerleme 12.12.2017 tarihli değerleme raporunda söz konusu 
gayrimenkulün değerini 2.225.000 TL (31.12.2016: 1.963.000 TL, 31.12.2015: 1.836.000 TL olarak tespit 
etmiştir. Değerleme çalışması emsal karşılaştırma yöntemine göre yapılmıştır. Değerleme konusu 
gayrimenkulle aynı lokasyondaki satılık diğer gayrimenkullerin satış değerleri dikkate alınarak değerleme 
konusu gayrimenkulün m/2 değeri 340 TL, gayrimenkulün toplam değeri ise 2.225.000 TL tespit edilmiştir. 
Yatırım amaçlı gayrimenkul ile ilgili cari dönemde elde edilmiş bir gelir yoktur. 
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Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere ilişkin doğrudan gider 1.270 TL olup emlak vergisinden oluşmaktadır. Genel 
yönetim giderleri arasında sınıflanmıştır. 
 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün nakde çevrilebilme veya gelirlerinin ve elden çıkarılma durumunda elde 
edilecek tutarın tahsil edilebilme durumuna ilişkin hiçbir kısıtlama mevcut değildir. 
 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkule ilişkin satın alma, inşa veya geliştirme ya da bakım ve onarım veya iyileştirme 
konularındaki sözleşmeye bağlı hiçbir yükümlülük tutarımız yoktur. 
 

18. Maddi Duran Varlıklar 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Maddi Duran Varlıkları aşağıda açıklanmıştır: 
 
30.06.2018 
 
Maliyet Bedeli 
 
Hesap Adı 01.01.2018 Alış Satış Transfer 30.06.2018 
Taşıtlar 538.388 - - - 538.388 
Döşeme Demirbaşlar 548.072 9.172 - - 557.244 
Özel Maliyetler 133.012 - - - 133.012 
Toplam 1.219.472 9.172 - - 1.228.644 

 
Birikmiş Amortisman 
 
Hesap Adı 01.01.2018 Dönem Amor. Satış Transfer 30.06.2018 
Taşıtlar (513.035) (1.324) - - (514.359) 
Döşeme Demirbaşlar (457.008) (21.452) - - (478.460) 
Özel Maliyetler (133.012)  - - (133.012) 
Toplam (1.103.055) (22.776) - -  (1.125.831) 
Net Değer 116.417       102.813 

 
Amortisman giderlerinin faaliyet giderleri içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir: 
 

Hesap Adı 
01.01.2018 01.01.2017 
30.06.2018 30.06.2017 

Genel Yönetim Giderleri (-) (22.776) (38.649) 
Toplam (-) (22.776) (38.649) 

 
30.06.2017 
  
Maliyet Bedeli 
 
Hesap Adı 01.01.2017 Alış Satış Transfer 30.06.2017 
Taşıtlar 556.172 - - - 556.172 
Döşeme Demirbaşlar 520.058 18.508 - - 538.566 
Özel Maliyetler 133.012 - - - 133.012 
Toplam 1.209.242 18.508 - - 1.227.750 
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Birikmiş Amortisman 
Hesap Adı 01.01.2017 Dönem Amor. Satış Transfer 30.06.2017 
Taşıtlar (500.520) (16.442) - - (516.962) 
Döşeme Demirbaşlar (412.584) (22.207) - - (434.791) 
Özel Maliyetler (133.012)  - - (133.012) 
Toplam (1.046.116) (38.649) - -  (1.084.765) 
Net Değer 163.126       142.985 

Aktifler üzerinde teminat ve ipotek bulunmamaktadır. Aktiflerin sigorta tutarı Not: 22’ de açıklanmıştır.  
 

19. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 
Şerefiye 
 
Bulunmamaktadır. 
 
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Maddi Olmayan Duran Varlıkları aşağıda açıklanmıştır: 
 
30.06.2018 
Maliyet Bedeli 
Hesap Adı 01.01.2018 Alış Satış Transfer 30.06.2018 
Haklar 85 - - - 85 
Geliştirme Giderleri 10.488.893 1.352.456 - - 11.841.349 
Diğer MODV 83.165 11.027 - - 94.192 
Toplam 10.572.143 1.363.483    - - 11.935.626 

 
Birikmiş Amortisman 
Hesap Adı 01.01.2018 Dönem Amor. Satış Transfer 30.06.2018 
Haklar (67) (1) - - (68) 
Geliştirme Giderleri (6.298.446) (712.219) - - (7.010.665) 
Diğer MODV (81.062) (2.829) - - (83.891) 
Toplam (6.379.575) (715.049) - - (7.094.624) 
Net Değer 4.192.568       4.841.002 

Amortisman giderlerinin faaliyet giderleri içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir: 
 
Hesap Adı 01.01.2018 01.01.2017 

30.06.2018 30.06.2017 
Genel Yönetim Giderleri (-) (2.830) (4.322) 
Araştırma ve Geliştirme  Giderleri (-) (712.219) (569.964) 
Toplam (-) (715.049) (574.286) 

 
30.06.2017 
Maliyet Bedeli 
Hesap Adı 01.01.2017 Alış Satış Transfer 30.06.2017 
Haklar 85 - - - 85 
Geliştirme Giderleri 7.871.692 1.322.277    - - 9.193.969 
Diğer MODV 83.165 - - - 83.165 
Toplam 7.954.942 1.322.277    - - 9.277.219 
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Birikmiş Amortisman 
Hesap Adı 

01.01.2017 
Dönem İtfa 

Gideri Satış Transfer 30.06.2017 
Haklar (65) (1) - - (66) 
Geliştirme Giderleri (5.088.898) (569.964) - - (5.658.862) 
Diğer MODV (73.416) (4.321) - - (77.737) 
Toplam (5.162.379) (574.286) - - (5.736.665) 
Net Değer 2.792.563       3.540.554 

Araştırma giderleri gerçekleştiği tarihte giderleştirilir. Bir proje ile ilgili geliştirme harcaması gelecekteki 
gerçekleşebilir değerinden emin olunduğu zaman ileriki dönemlere taşınabilir. Taşınan herhangi bir harcama 
beş yıl süre ile amortismana tabi tutulur. Şirket, gelecekteki gerçekleşebilir değerinden emin olunmayan araştırma 
giderlerini oluştukları dönemde gelir tablosu ile direkt ilişkilendirmektedir. Dönemde aktifleştirilen ve gelecekte 
gerçekleşebilir değerinden emin olunan geliştirme gideri toplamı ise 1.352.456 TL olup giderlerin detayı 
aşağıda açıklanmıştır . (30.06.2017 1.322.277 TL) 
 

 30 Haziran 2018 30 Haziran 2017 
Personel Giderleri 1.252.960 1.219.291 
Kira 78.132 68.424 
Diğer 21.364 34.562 
Toplam 1.352.456 1.322.277 

 

20. Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 
 
30.06.2018 ve 31.12.2017 tarihleri itibariyle Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar aşağıda 
açıklanmıştır: 
 
Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
Personele Borçlar 329.870 156.426 
Ödenecek SGK 200.734 188.891 
Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 93.282 88.357 
Toplam 623.886 433.674 

 

21. Devlet Teşvik ve Yardımları 
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16.11.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirket’e Ar-Ge 
Merkezi Belgesi vermiştir. Bu kapsamda Şirket 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ile sağlanan desteklerden yararlanabilecektir. 5746 sayılı Kanunla sağlanan 
destekler sebebiyle Şirket’in sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir. 
 
- Araştırma ve Geliştirme giderlerinin en az % 100’ünün kurumlar vergisi matrahından ayrıca indirimi (“Ar-
Ge İndirimi”) 
 
- Ar-Ge personeli ve % 10’u kadar destek personelinin ücretlerinin üzerinden hesaplanan Gelir vergisinin % 
80-95 oranındaki kısmının Hazine tarafından karşılanması, 
 
- Ar-Ge personeli ve % 10’u kadar destek personelinin ücretlerinin Damga Vergisi’nden istisna olması, 
 
- Ar-Ge personeli ve % 10’u kadar destek personelinin ücretlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu İşveren Payının 
% 50’sinin Hazine tarafından karşılanması. 
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22. Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 
 
 (i) Karşılıklar:  

  
30.06.2018 ve 31.12.2017 tarihleri itibariyle Şirket’in  Kısa Vadeli Borç Karşılıkları aşağıdaki gibidir. 
Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
İade Karşılıkları*  46.190 - 
Toplam 46.190 - 

*TFRS 15 muhasebe politikası gereği ayrılan iade karşılığından oluşmaktadır. 
(ii) Koşullu Varlık ve Yükümlülükler; 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle mali tablorında dava  karşılığı bulunmamaktadır.  

 
 (iii) Aktiflerin Sigorta Tutarı: 

 
30.06.2018 
 
30.06.2018 tarihi itibariyle İşyeri paket sigortası ve bina sigortası toplamı 805.000 TL ve taşıt araçları sigorta 
tutarı 546.352 TL olmak üzere aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 1.351.352 TL’dir. 
 
31.12.2017 
 
31.12.2017 tarihi itibariyle İşyeri paket sigortası ve bina sigortası toplamı 730.000 TL ve taşıt araçları sigorta 
tutarı 480.749 TL olmak üzere aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 1.210.749 TL’dir. 
 
 (iv) Pasifte Yer Almayan Taahütler: 
  
Bulunmamaktadır. 
 
(v) Aktifler Üzerinde Bulunan İpotek ve Teminatlar: 
 
Bulunmamaktadır. 
 
(vi)  Teminat Rehin ve İpoteklerin Özkaynaklara Oranı: 
 
30.06.2018 ve 31.12.2017 tarihi itibariyle Şirketin teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki 
gibidir: 
 30.06.2018  31.12.2017 
Şirket tarafından verilen Teminat Rehin İpotek(TRİ)'ler    
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı    
          Teminat mektupları -  - 
          Teminat Çek ve Senetleri -  - 
           İpotek -  - 
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine     
     Verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı    
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin -  - 
     Borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı    
D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı                  -   - 
     i. Ana ortak lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı    
     ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri    
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         Lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı    
     iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilmiş olan 
TRİ' lerin     
          Toplam tutarı    

Toplam -  - 
Şirketin vermiş olduğu Diğer TRİ' lerin Şirket Özkaynakları'na oranı 30.06.2018 tarihi itibariyle %0'dır 
(31.12.2017 tarihi itibariyle %0’dır.). 
 
 
Dönem sonları itibariyle alınan teminatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 
30 Haziran 2018 
Teminat Türü Döviz Tutarı TL Karşılık 

Teminat Çeki TL 360.000 360.000 

Teminat Senedi TL 1.585.000 1.585.000 

Teminat Çeki USD 39.000 177.867 

Teminat Senedi USD 385.012 1.755.925 

Toplam  3.878.792 
 
31 Aralık 2017 
Teminat Türü Döviz Tutarı TL Karşılık 

Teminat Çeki TL 360.000 360.000 

Teminat Senedi TL 1.585.000 1.585.000 

Teminat Çeki USD 39.000 147.104 

Teminat Senedi USD 385.012 1.452.227 

Toplam  3.544.331 

 
23. Taahhütler 
 
Bulunmamaktadır. 
 

24. Çalışanlara Sağlanan Faydalar 
 
Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
 
Uzun Vadeli 30.06.2018  31.12.2017 
Kıdem Tazminatı Karşılığı 907.454  852.191 
Toplam 907.454  852.191 
 
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi 
sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen 
yürürlükte bulunan mevzuat gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem 
tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 
5.434,42 TL (31 Aralık 2017: 5.001,76 TL) tavanına tabidir. 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü, 
Şirket’in çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine 
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göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Şirket’in yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları 
kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam 
yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 
 
 
Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla, 
uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. 
30.06.2018 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda karşılıklar, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait 
olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 30.06.2018 tarihi itibariyle karşılıklar yıllık % 
13,50 enflasyon oranı ve %17,50 iskonto oranı varsayımına göre, % 3,52 reel iskonto oranı ile (31.12.2017: % 
3,70 reel iskonto oranı) hesaplanmıştır. Enflasyon ve iskonto oranı tahminleri Şirket yönetiminin uzun vadeli 
beklentilerini yansıtmaktadır. Bu beklentiler her bilanço döneminde tekrar gözden geçirilmekte ve gerek görülmesi 
halinde revize edilmektedir.  
 
Kıdem tazminatı yükümlülüklerine ilişkin emeklilik olasılığı tahmini 30.06.2018 için % 92,36 olarak 
hesaplanmıştır. (31.12.2017: %93,99)  
 
 30.06.2018  30.06.2017 
1 Ocak Açılış 852.191  467.225 
Faiz Maliyeti 51.131  24.529 
Cari Hizmet Maliyeti 34.653  18.676 
Ödenen Tazminat -  (153.419) 
İşten Çıkarılma Dolayısıyla Oluşan Kayıp (2.270)  64.902 
Aktüeryal Kayıp/(Kazanç) (28.251)  42.158 
Kapanış Bakiyesi 907.454  464.071 

Cari dönem kıdem tazminatı toplam karşılık gideri 55.263 TL (1 Ocak 2017-30 Haziran 2017: 150.265 TL olup 
giderleştirildikleri hesaplar aşağıdaki gibidir.) 
 

 01.01.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
30.06.2017 

Satılan Hizmet Maliyeti - - 
Genel Yönetim Giderleri 83.514 108.107 
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri - - 
Kar Zararda Muhasebeleştirilen  Tutar 83.514 108.107 
Diğer Kapsamlı Gelirde Muhasebeleştirilen  
Aktüeryal Kayıplar/ (Kazanç) (*) (28.251) 42.158 
Toplam Dönem Gideri 55.263 150.265 

(*) TMS 19’da 1 Ocak 2013 itibariyle yürürlüğe giren düzenleme gereği aktüeryal kayıp ve kazançlar diğer 
kapsamlı gelir olarak özkaynaklar altında muhasebeleştirilmeye başlanmıştır. Diğer kapsamlı gelir olarak 
muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi tutarı da aynı şekilde diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen tutardan 
mahsup edilmekte olup bu çerçevede dönem sonları itibariyle diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen net tutar 
aşağıdaki gibidir. 
 

 01.01.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
30.06.2017 

Diğer Kapsamlı Gelirde Muhasebeleştirilen Aktüeryal (Kazanç) / 
Kayıplar (28.251) 

 
42.158 

Vergi Etkisi % 22/20   6.215   (8.432) 
Net (Kazanç) /Kayıp  (22.036) 33.726 
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25. Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar ve Borçlar 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıkları aşağıda açıklanmıştır:  
 

Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar  68.767 85.449
Toplam 68.767 85.449
 
Peşin Ödenen vergi tutarları ilgili yılın kurumlar vergisi tahakkukundan mahsup edilmiştir. 

 
26. Diğer Varlık ve Yükümlülükler 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Diğer Dönen Varlıkları aşağıda açıklanmıştır:  
 
Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
Personel Avansları - 900 
İş Avansları 11.009 7.588 

Toplam 11.009  8.488 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Diğer Duran Varlıkları bulunmamaktadır. 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükleri aşağıda açıklanmıştır: 
 
Hesap Adı 30.06.2018  31.12.2017 
Gider Tahakkukları 26.665  4.322 
Toplam 26.665  4.322 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükleri bulunmamaktadır. 
 

27. Özkaynaklar  
 
(i) Sermaye 
 
30.06.2018 ve 31.12.2017 tarihleri itibariyle Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 
  30.06.2018 31.12.2017 
Hissedar  Pay Oranı % Pay Tutarı Pay Oranı % Pay Tutarı 
Link Holding A.Ş. A 1,00 55.000,00 1,00 55.000,00 
Link Holding A.Ş. B 19,16 1.053.597,00 19,16 1.053.597,00 
Link Holding A.Ş. C 17,27 949.944,00 17,27 949.944,00 
Murat Kasaroğlu A 8,91 490.171,50 8,91 490.171,50 
Murat Kasaroğlu C 11,48 631.609,00 11,48 631.609,00 
Bahar Kasaroğlu A 0,94 51.752,00 0,94 51.752,00 
Bahar Kasaroğlu C 1,61 88.496,00 1,61 88.496,00 
Hayguyi Antikacıoğlu A 1,63 89.477,75 1,63 89.477,75 
Hayguyi Antikacıoğlu C 6,56 360.651,58 6,56 360.651,58 
Halka Arz C 30,80 1.694.236,67 30,80 1.694.236,67 
Diğer A 0,00 2,50 0,00 2,50 
Diğer B 0,35 19.063,00 0,35 19.063,00 
Diğer C 0,29 15.999,00 0,29 15.999,00 
Toplam  100,00 5.500.000 100,00 5.500.000 
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30.06.2018 itibariyle Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 4.178.483 TL’dir. (31.12.2017: 4.178.483 TL). 
Şirket, Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi değildir. 
 
Link Holding A.Ş.’nin hisselerinin % 70’i Murat Kasaroğlu ve aile üyelerinde % 30’u ise Hayguyi 
Antikacıoğlu‘na ait olduğundan Şirket’in nihai kontrolü doğrudan ve dolaylı pay sahipliği yoluyla Murat 
Kasaroğlu ve Hayguyi Antikacıoğlu’ndadır.  
 
30.06.2018 tarihi itibariyle, Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 0,01 TL nominal değerde 68.640.375 
adet nama yazılı A grubu, her biri 0,01 TL nominal değerde 107.266.000 adet nama yazılı B grubu ve her biri 
0,01 TL nominal değerde 374.093.625 adet hamiline yazılı C grubu olmak üzere toplam 550.000.000 (beş yüz 
elli milyon) paya bölünmüştür. 
 
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B grubu pay sahiplerinin veya 
vekillerinin bir pay için on ve her bir C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. 
Ancak oyda imtiyaz esas sözleşme değişikliği ve ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda 
kullanılamaz. 
 
Şirket’in karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. A / B grubu hisse sahipleri oy 
hakları, yönetim ve denetim kuruluna aday önerme konusunda imtiyaz sahibi olmakla birlikte kara katılım 
konusunda adi hisselerle aynı haklara sahiptirler. 
 
Şirket’in 14.10.2002 Tarihinde yapılan 14.11.2002 tarihinde tescil edilen ve 19.11.2002 Tarih 5680 sayılı 
Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul kararına göre şirketin ödenmiş sermayesini temsil 
eden pay adedi aşağıda gösterilen şekilde belirlenmiştir: 
 
Şirket Ana Sözleşmesine Göre 
Pay Adedi  550.000.000 
Her Payın Nominal Tutarı   0,01-TL 
Toplam Nominal Tutar 5.500.000-TL 

 
(ii) Sermaye Yedekleri 
 
Bulunmamaktadır. 
 
(iii) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 
 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler yasal yedeklerden ve özel fonlardan oluşmaktadır.  
 
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 Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin 
%50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde 
kullanılması mümkün değildir. 
 
Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler  340.548 340.548 
Sermayeye İlave Ed. İşt. His. ve Gayrimenkul Satış Kazancı  - - 
Toplam Özkaynaklar 340.548 340.548 
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(iv) Geçmiş Yıl Karları  
 
Geçmiş Yıl Karları Olağanüstü Yedekler, yedeklere ilişkin enflasyon farkları ve Diğer Geçmiş Yıllar 
Zararları’ndan oluşmaktadır.  
Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
Olağanüstü Yedekler 11.992.666 11.992.666 
Diğer Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) (997.856) (4.588.067) 
Toplam GYKZ 10.994.810 7.404.599 

Halka açık Şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar: Halka açık 
şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II- 19.1 no’lu Kâr 
Payı Tebliği’ne göre yaparlar.   

Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir 
dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen 
şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar payları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve ara 
dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılabilecektir.    

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri 
için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa 
senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay 
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere 
kârdan pay dağıtılamaz. 
 
(v) Paylara İlişkin Primler/İskontolar 
Bulunmamaktadır. 
(vi) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 
 
Birikmiş Aktüeryal Kazanç ve Kayıplara ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir. 
Hesap Adı 30.06.2018 30.06.2017 
1 Ocak Açılış (392.646) (106.801) 
Aktüeryal Kayıp (-) / Kazanç (Not:24) 28.251 (42.158) 
Ertelenmiş Vergi (6.215) 8.432 
Toplam (370.610) (140.527) 

vii) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 
Bulunmamaktadır. 
 
viii) Diğer Hususlar 
 
Şirket’in Özkaynak kalemleri  aşağıda açıklanmıştır. 
Hesap Adı 30.06.2018 31.12.2017 
Ödenmiş Sermaye          5.500.000      5.500.000  
Sermaye Düzeltme Farkları   4.178.483  4.178.483  
Hisse Senedi İhraç Primleri -                     -  
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirler 
veya Giderler 

                           
(370.610) 

                           
(392.646) 

     - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç Kayıpları (370.610)      (392.646) 
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 340.548          340.548  

Geçmiş Yıl Kar / Zararları 10.994.810 7.404.599 
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Net Dönem Karı / Zararı 2.260.522       3.688.449 
Toplam 22.903.753  20.719.433 

28. Satışlar ve Satışların Maliyeti 
 
Şirket’in dönemler itibariyle Satışları ve Satışların Maliyeti aşağıda açıklanmıştır; 
 

Hesap Adı 
01.01.2018 
30.06.2018 

01.04.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
30.06.2017 

01.04.2017 
30.06.2017 

Yurtiçi Satışlar 4.043.145 1.890.186 3.893.140 1.749.005 
Yurtdışı Satışlar 17.323 11.675 1.936 1.936 
Satıştan İadeler (-) (36.243) (20.747) (43.778) (12.892) 
Satış İskontoları (-)      (151.876) (67.892)       (136.702) (49.530) 
Net Satışlar 3.872.349 1.813.222 3.714.596 1.688.519 
Satılan Ticari Mal Maliyeti (-) (246.705) (99.489) (272.174) (117.249) 
Satılan Hizmet Maliyeti (-) (549.295) (299.819) (422.918) (140.564) 
Ticari Faal. Brüt Kar / (Zarar) 3.076.349 1.413.914 3.019.504 1.430.706 

 
Satış Miktarları 
 

Ürün Grupları 
01.01.2018 
30.06.2018 

01.04.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
30.06.2017 

01.04.2017 
30.06.2017 

E-Devlet Uygulamaları 239 143 341 128 
Güneş (ERP) 1.250 542 1.819 938 
Yeni Nesil 3.526 1.597 3.195 1.303 
İnsan Kaynakları (HR) / Techno 328 128 282 80 
Web 4 4 1 1 
Campus 32 9 12 3 
Toplam 5.379 2.423 5.650 2.453 

 

29. Araştırma ve Geliştirme Giderleri, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri, Genel 
Yönetim Giderleri 
 
Şirket’in dönem sonları itibariyle Faaliyet Giderleri aşağıda açıklanmıştır; 
 

Hesap Adı 
01.01.2018 
30.06.2018 

01.04.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
30.06.2017 

01.04.2017 
30.06.2017 

Genel Yönetim Giderleri  (1.311.789) (640.562) (1.267.683) (689.733) 
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri  (1.062.651) (552.045) (889.065) (462.409) 
Ar-Ge Giderleri (736.683) (390.133) (569.964) (286.694) 
Toplam Faaliyet Giderleri (3.111.123) (1.582.740) (2.726.712) (1.438.836) 

 

30. Niteliklerine Göre Giderler 
 
Şirket’in dönemler itibariyle Niteliklerine Göre Giderleri aşağıda açıklanmıştır; 
 

Hesap Adı 
01.01.2018 
30.06.2018 

01.04.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
30.06.2017 

01.04.2017 
30.06.2017 

Genel Yönetim Giderleri  (1.311.789) (640.562) (1.267.683) (689.733) 
Personel Giderleri (540.122) (257.745) (498.794) (250.048) 
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Ulaşım  Seyahat ve Ağırlama Gider. (36.532) (18.609) (42.459) (19.361) 
Amortisman Giderleri (22.776) (9.710) (42.971) (40.811) 
İletişim Giderleri (14.665) (8.508) (13.277) (8.003) 
Bina Giderleri (106.640) (55.768) (101.499) (49.663) 
Vergi Resim Harç Giderleri (44.982) (31.225) (25.888) (16.797) 
Danışmanlık Giderleri (159.007) (61.426) (135.814) (65.239) 
Sigorta Giderleri (11.971) (6.050) (13.435) (6.567) 
Kıdem Tazminatı Giderleri (83.514) (45.499) (108.107) (93.022) 
Kira Giderleri (221.955) (124.865) (190.935) (100.982) 
Bakım Onarım Giderleri (34.489) (13.726) (41.836) (21.003) 
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (8.544) (2.933) (11.551) (1.783) 
Diğer (26.592) (4.498) (41.117) (16.454) 
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri  (1.062.651) (552.045) (889.065) (462.409) 
Personel Giderleri (1.042.540) (542.156) (846.664) (436.205) 
Reklam Giderleri (100) (100) (11.080) (11.080) 
Ulaşım ve Seyahat Giderleri (1.725) (731) (16.490) (8.361) 
Kira Giderleri (10.125) (5.062) (10.125) (5.062) 
Bina giderleri (3.175) (794) (2.851) (427) 
Diğer Giderler (4.986) (3.202) (1.855) (1.274) 
Ar-Ge Giderleri (736.683) (390.133) (569.964) (286.694) 
Amortisman Giderleri (715.049) (368.499) (569.964) (286.694) 
Personel Giderleri (21.634) (21.634) - - 
Toplam Faaliyet Giderleri (3.111.123) (1.582.740) (2.726.712)      (1.438.836) 

 
Personel giderlerinin kar veya zarar tablosu hesaplarına kaydedildiği tutarlar aşağıda belirtilmiştir: 

 
01.01.2018 
30.06.2018 

01.04.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
30.06.2017 

01.04.2017 
30.06.2017 

Satılan Hizmet Maliyeti (549.295) (299.819) (422.918) (140.564) 
Geliştirme Harcaması Olarak Aktifleştirilen  (1.252.960) (643.731) (1.219.291)    (608.341) 
Araştırma Harcaması Olarak Giderleştirilen  (21.634) (21.634) - - 
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (1.042.540) (542.156) (846.664) (436.205) 
Genel Yönetim Giderleri (540.122) (257.745) (498.794) (250.048) 
Toplam (3.406.551) (1.765.085) (2.987.667) (1.435.158) 
 

31. Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / (Giderler) 
 

Şirket’in dönemler  itibariyle Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Giderleri aşağıda açıklanmıştır; 
 

Hesap Adı 01.01.2018 
30.06.2018 

01.04.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
30.06.2017 

01.04.2017 
30.06.2017 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 161.327 31.373 116.717 25.874 
    - Kira Gelirleri 2.309 1.155 1.800 900 
    - Sigorta Hasar Gelirleri - - - - 
    - Reeskont Gelirleri 100.690 1.004 77.615 1.367 
    - Komisyon Gelirleri 55.359 28.655 36.436 23.353 
    - Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı - - - - 
    - Diğer Gelirler ve Karlar 2.969 559 866 254 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (91.507) 3.976 (208.648) (120.702) 
   - Şüpheli Alacak Karşılık Giderleri (-)  (26.553) 7.802 (138.229) (108.882) 
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   - Komisyon Giderleri (-) (1.050) - (36.727) (12.558) 
   - Faiz ve Reeskont Giderleri (-) (63.904) (3.826) (33.692) 738 
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir / Giderler 
(Net) 69.820 35.349 (91.931) (94.828) 

 

32. Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler 
 

Şirket’in dönemler itibariyle Yatırım Faaliyetlerinden Gelirleri aşağıda açıklanmıştır; 
 

Hesap Adı 01.01.2018 
30.06.2018 

01.04.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
30.06.2017 

01.04.2017 
30.06.2017 

Menkul Kıymet Satış Karları 8.303 3.042 5.670 3.416 
Toplam Yatırım Faaliyetlerinden  Gelirler 8.303 3.042 5.670 3.416 

 

Şirket’in dönemler itibariyle Yatırım Faaliyetlerinden Giderleri bulunmamaktadır. 

 
33. Finansal Gelirler / Giderler 
 

Şirketin dönemler itibariyle Finansal Gelirleri aşağıda açıklanmıştır; 
 

Hesap Adı 
01.01.2018 
30.06.2018 

01.04.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
30.06.2017 

01.04.2017 
30.06.2017 

Faiz Gelirleri 370.116 206.561 228.549 122.566 
Kur Farkı Gelirleri 2.144.272 1.624.163 349.630 21.893 
Toplam Finansal Gelirleri 2.514.388 1.830.724 578.179 144.459 

 

Şirketin dönemler itibariyle Finansal Giderleri aşağıda açıklanmıştır; 
 

Hesap Adı 
01.01.2018 
30.06.2018 

01.04.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
30.06.2017 

01.04.2017 
30.06.2017 

Kur Farkı Giderleri (-) (5.719) (5.331) (332.202) (321.363) 
Banka Komisyon Giderleri (17.871) (7.631) (20.569) (9.413) 
Diğer (6.865) (6.865)   
Toplam Finansal Giderler (30.455) (19.827) (352.771) (330.776) 

Aktifleştirilen finansman harcaması bulunmamaktadır. 
 
34. Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler 
 
Bulunmamaktadır. 
 

35. Gelir Vergileri 
 
Şirket’in Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Karşılığı/(Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar) tutarı aşağıda 
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çıklanmıştır. 
 

Hesap Adı 
01.01.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
31.12.2017 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Karşılığı  262.608 214.078 
Peşin Ödenen Vergiler (-) (68.767) (85.449) 
Toplam 193.841 128.629 

 
Şirket’in vergi gideri (veya geliri) cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmiş vergi giderinden (veya 
geliri) oluşmaktadır. 
 
 

Hesap Adı 01.01.2018 
30.06.2018 

01.04.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
30.06.2017 

01.04.2017 
30.06.2017 

Cari Dönem Vergi Karşılığı Gideri (262.608) (228.336) - 15.383 
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) (4.152) 3.543 175.764 287.113 
Toplam Vergi Gelir / (Gideri) (266.760) (224.793) 175.764 302.496 

i) Cari Dönem Yasal Vergi Karşılığı: 
 
Türkiye’deki geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanıp tahakkuk ettirilmektedir. Buna uygun 
olarak Şirket’in 2018 yılı kazançlarının geçici vergi döneminde vergilendirilmesi aşamasında kurum 
kazançları üzerinden %22 oranında vergi hesaplanmıştır. 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 
Madde 10 , 1 nolu bendine göre; %20 olan kurumlar vergisi oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı 
vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır. 
 
Türk vergi hukukuna göre, zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere,  
maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan 
düşülemez. 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca, Kurumlar Vergisi; mükellefin beyanı üzerine tarh 
olunur. Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü 
bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 25 Nisan tarihine kadar vergi 
beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe 
kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilirler. 
 
Gelir Vergisi Stopajı: 
 
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına 
dahil ederek beyan eden tüm mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar 
hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. 23 Temmuz 
2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir vergisi stopaj 
oranı  %10’ dan %15’ e çıkarılmıştır. 12.01.2009 Tarihli 2009-14592 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile % 15 
oranının uygulanmasının devamına karar verilmiştir. 
 
ii) Ertelenmiş Vergi: 
Şirket vergiye esas yasal mali tabloları ile KGK tarafından yayınlanan Türkiye Finansal Raporlama 
Standartlarına göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları 
için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve 
gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali 
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tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır. 
 
Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana 
gelen farklarından kaynaklanmaktadır. Zamanlama farklılıkları, maddi duran varlıklar (arsa ve arazi hariç), 
maddi olmayan duran varlıklar, stokların ve peşin ödenen giderlerin yeniden değerlenmesi ile alacakların ve 
borçların reeskontu, kıdem tazminatı karşılığı, geçmiş yıl zararları vb. üzerinden hesaplanmaktadır. Her 
finansal durum tablosu döneminde Şirket, ertelenmiş vergi alacaklarını gözden geçirmekte ve ileriki yıllarda 
vergilendirilebilir gelirlerden düşülemeyeceği tespit edilen ertelenmiş vergi alacaklarını geri çekmektedir. 
Ertelenmiş vergi hesabında kurumlar vergisi oranı baz alınmaktadır. 
 
7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici Madde 10 , 1 nolu bendine göre; %20 olan kurumlar vergisi 
oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için %22 olarak 
uygulanacaktır. Şirket 2018, 2019 ile 2020 vergilendirme dönemlerinde realize olacak ertelenmiş vergi 
kalemleri için vergi oranını %22, daha uzun dönemde realize olacak ertelenmiş vergi kalemleri için vergi 
oranını %20 olarak kullanmıştır. 
 
Kurumlar vergisi oranı kuramların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen 
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi 
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matrahına uygulanır. 
 
  Birikmiş Farklar   Ertelenmiş Vergi 
 
Hesap Adı 

 
       30.06.2018 31.12.2017 

   
  30.06.2018 31.12.2017 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Var. 768.492 771.143  (169.068)    (169.651)    
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.160.190 2.160.190  (475.242) (475.242) 
Reeskont Gideri 45.936 70.152  10.106 15.433 
Prekont Geliri 1.366 996  (301) (219) 
Kıdem Tazminatı Karşılığı 907.454 852.191  199.640 187.482 
Ertelenmiş Gelirler 93.810 82.223  20.638 18.089 
Şüpheli Alacak Karşılığı 101.624 20.772  22.357 4.570 
Özel Proje Gelir Tahakkuku 93.136 -  (20.489) - 
İade Karşılığı 46.190 -  10.162 - 
Ertelenmiş Vergi Varlığı / (Yük.)      (402.197) (419.538) 
          
   01.01.2018 

  30.06.2018 
01.01.2017 
30.06.2017 

Dönem Başı Ertelenmiş Vergi Varlığı/ (Yükümlülüğü) (419.538)    (6.591) 
Muhasebe Politikasına İlişkin Düzeltmeler (TFRS 9-15) Not:2.04 27.708    - 
Yeniden Düzenlenmiş (391.830) (6.591) 
Aktüeryal Kayıp/Kazanç Etkisi (6.215)    8.432 
Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri) (4.152) 175.764 
Dönem Sonu Ertelenmiş Vergi Varlığı / (Yükümlülüğü) (402.197) 177.605 

 
Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir: 
 

 01.01.2018 01.01.2017 
Vergi karşılığının mutabakatı: 30.06.2018 30.06.2017 

 
 

 
Devam eden faaliyetlerden elde edilen kar/(zarar)                                                                            2.527.282 431.939 

   
Kurumlar vergisi oranı %22   (556.002) (86.388) 

   
Vergi etkisi:   

-          Kanunen kabul edilmeyen (giderler) (7.960) (2.303) 
-          Araştırma ve Geliştirme İndirimi 297.202 264.455 

Gelir tablosundaki vergi karşılığı gideri (266.760) 175.764 
 

36. Pay Başına Kazanç / Kayıp 
 
Hisse başına kâr miktarı, net dönem kârının Şirket hisselerinin yıl içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine 
bölünmesiyle hesaplanır. Hisse Başına Kazanç / Kayıp hesaplaması aşağıdaki gibidir.   
 
Şirket Ana Sözleşmesine Göre 
Pay Adeti  550.000.000 
Her Payın Nominal Tutarı   0,01-TL 
Toplam Nominal Tutar 5.500.000-TL 

 
Şirketin ana sözleşmesine göre her bir birim pay 0,01-TL nominal bedele isabet etmesine rağmen, hem geçmiş 
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yıllarla karşılaştırma sağlanabilmesi ve Borsa İstanbul’da 1-TL nominal bedele isabet eden değerler üzerinden 
ifade edilmesi nedeniyle hisse başına kazanç 1-TL nominal bedele isabet eden hisse senetlerinin ağırlıklı 
ortalama adetlerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 
 
 01.01.2018 

30.06.2018 
01.04.2018 
30.06.2018 

01.01.2017 
30.06.2017 

01.04.2017 
30.06.2017 

Dönem Kârı / (Zararı) 2.260.522 1.455.669 607.703 16.637 
Ortalama Hisse Adedi (Beheri 1-TL Nominal 
Değerli Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Adeti) 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 
1-TL Nominal Bedelli Hisse Başına Düşen 
Kazanç / (Kayıp) 0,4110 0,2647 0,1105 0,0030 

37. İlişkili Taraf Açıklamaları 
 

İlişkili taraf işlemleri aşağıda açıklanmış olup işlemler teminatsız olarak gerçekleştirilmektedir. 
 

a) İlişkili Taraflarla Borç ve Alacak Bakiyeleri: 
 

30 Haziran 2018 
 

 Ticari   
Alacaklar 

Diğer  
Alacaklar 

Ticari  
Borçlar 

Diğer   
Borçlar 

Link Holding A.Ş. (1) - 38.433 - - 
Genel Toplam - 38.433 - - 
 
31 Aralık 2017 
 

 Ticari   
Alacaklar 

Diğer  
Alacaklar 

Ticari  
Borçlar 

Diğer   
Borçlar 

Link Holding A.Ş. (1) - 38.373 - - 
Genel Toplam - 38.373 - - 

(1) Link Holding A.Ş. tarafından Şirket’e her ay  personel, bina ve holding katılım paylarına ilişkin fatura 
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kesilmektedir. 

İlişkili taraflardan olan şüpheli nitelikte bir alacak bulunmamaktadır.  
 
a) İlişkili Taraflardan Alımlar  ve İlişkili Taraflara Satışlar: 

 

30.06.2018 
 

 
 
İlişkili Taraflara Satışlar 

Mal ve Hizmet 
Satışları 

Sabit 
Kıymet 
Satışları 

Kira 
Gelirleri 

Toplam 
Gelirler / 
Satışlar 

Link Holding A.Ş. (1) - - 1.800 1.800 
TOPLAM - - 1.800 1.800 

 
(1)    Aylık olarak kesilen 300 TL’lik kira faturalarından oluşmaktadır. 
 
 
İlişkili Taraflarlardan 
Alımlar 

Mal ve Hizmet 
Alışları 

Sabit 
Kıymet 
Alışları 

Kira 
Giderleri 

Toplam 
Giderler/ 
Alımlar 

Link Holding A.Ş. (*) 237.280 - - 237.280 
TOPLAM 237.280 - - 237.280 

(*)Tutar; Link Holding A.Ş. ortak giderlerine katılım payından oluşmaktadır. 
 
30.06.2017  
 

 
 
İlişkili Taraflara Satışlar 

Mal ve Hizmet 
Satışları 

Kira Gelirleri 
Toplam 

Gelirler / 
Satışlar 

Link Holding A.Ş. (1) - 1.800 1.800 
TOPLAM - 1.800 1.800 

(1) Aylık olarak kesilen 300 TL’lik kira faturalarından oluşmaktadır. 
 

 
İlişkili Taraflarlardan Alımlar 

Mal ve Hizmet 
Alışları 

Diğer Alımlar 
Toplam 

Giderler/ 
Alımlar 

Link Holding A.Ş. (*) 192.896 - 192.896 
TOPLAM 192.896 - 192.896 

 (*) Tutar; Link Holding A.Ş. ortak giderlerine katılım payından oluşmaktadır. 
 
c) Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler  
 
 01.01.2018 01.01.2017 
Hesap Adı 30.06.2018 30.06.2017 
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar (*) 977.325 877.144 
Toplam 977.325 877.144 
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(*)Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar  ödenen ücret giderlerinden oluşmaktadır. 
 

38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi 
 
(a) 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. 
 
Şirketin sermaye yapısı 8. notta açıklanan borçlar, 6. notta açıklanan nakit ve nakit benzerleri ve sırasıyla 27. 
notta açıklanan çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl karlarını da içeren özkaynak 
kalemlerinden oluşmaktadır. Şirketin kredi borcu bulunmamaktadır. 
 
Şirketin 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, yeni hisse ihracı yoluyla dengede 
tutulması amaçlanmaktadır. 
 
Şirket sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye 
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda 
gösterildiği gibi kredileri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, 
bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 
 
Şirketin özkaynaklara dayalı genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir. 
 
(b) Önemli muhasebe politikaları 
 
Şirketin finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 2 numaralı dipnotta açıklanmıştır. 
 
(c) Piyasa riski 
  
Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki (d maddesine bakınız) , faiz oranındaki (e maddesine bakınız) 
değişiklikler ve diğer risklere maruz kalmaktadır (f maddesi). Şirket ayrıca Finansal araçları elinde bulundurma 
nedeniyle karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. (h maddesi) 
 
Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.Cari yılda Şirketin 
maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne 
dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.  
 
 (d) Kur riski yönetimi  
 
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket, döviz cinsinden varlık 
ve yükümlülüklerinin Türk Lirası’na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine 
maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle 
ortaya çıkmaktadır. 
 
Şirket, esas olarak döviz tevdiat olarak mevduatlarını değerlendirdiğinden, döviz cinsinden alacak ve borçları 
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bulunduğundan kur değişimlerinden değişimin yönüne bağlı olarak kur riskine maruz kalmaktadır. 
 
 
 
 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 
Cari Dönem 30.06.2018 

 Kar / (Zarar) 

  
Yabancı Paranın Değer 

Kazanması 
Yabancı Paranın Değer 

Kaybetmesi    
USD' nin TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde; 

    1- ABD Doları Net Varlık / (Yükümlülüğü) 1.155.408 (1.155.408) 
    2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-)   
3- ABD Doları Net Etki (1+2) 1.155.408 (1.155.408) 

Euro' nun TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde; 
    4- Euro Net Varlık / (Yükümlülüğü) 115.444 (115.444) 
    5- Euro Riskinden Korunan Kısım (-)   

6- Euro Net Etki (4+5) 115.444 (115.444) 
Diğer Döviz Kurlarınn TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde; 

    7- Diğer Döviz Net Varlık / (Yükümlülüğü) - - 
    8- Diğer Döviz Kuru Riskinden Korunan Kısım (-) - - 
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) - - 
Toplam 1.270.852 (1.270.852) 

 
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

Önceki Dönem 31.12.2017 
 Kar / Zarar 

  
Yabancı Paranın Değer 

Kazanması 
Yabancı Paranın Değer 

Kaybetmesi    
USD' nin TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde; 

    1- ABD Doları Net Varlık / Yükümlülüğü 950.270 (950.270) 
    2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-)   
3- ABD Doları Net Etki (1+2) 950.270 (950.270)    

Euro' nun TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde; 
    4- Euro Net Varlık / Yükümlülüğü 97.957 (97.957) 
    5- Euro Riskinden Korunan Kısım (-)   
6- Euro Net Etki (4+5) 97.957 (97.957)       

Diğer Döviz Kurlarınn TL Karşısında % 10 değer değişimi halinde; 
    7- Diğer Döviz Net Varlık / (Yükümlülüğü) - - 
    8- Diğer Döviz Kuru Riskinden Korunan Kısım (-) - - 
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) - -       
Toplam 1.048.227 (1.048.227) 
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Döviz Pozisyonu Tablosu 
  Cari Dönem (30.06.2018) Önceki Dönem (31.12.2017) 
  TL Karşılığı USD Euro GBP Diğer TL Karşılığı USD Euro  GBP Diğer 
1. Ticari Alacaklar 198.703 40.309 2.800 - - 300.151 75.261 3.604 - - 
2a. Parasal Finansal Varlıklar 12.509.817 2.493.092 214.641 - - 10.182.122 2.444.079 213.339 - - 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 
                           

-       - - - -                            -          - - 

3.Diğer 
                           

-       - - - -                            -          - - 
4. Dönen Varlıklar Toplamı (1+2+3) 12.708.520 2.533.401 217.441 - - 10.482.273 2.519.340 216.943 - - 
5. Ticari Alacaklar                     -         - -                     -         - - 
6a. Parasal Finansal Varlıklar                     -         - -                     -         - - 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar                     -         - -                     -         - - 
7. Diğer                     -         - -                     -         - - 
8. Duran Varlıklar Toplamı (5+6+7)       - -       - - 
9. Toplam Varlıklar (4+8) 12.708.520 2.533.401 217.441 - - 10.482.273 2.519.340 216.943 - - 
10. Ticari Borçlar                     -         - -                     -         - - 
11. Finansal Yükümlülükler                     -         - -                     -         - - 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler                     -         - -                     -         - - 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.                     -         - -                     -         - - 
13. Kısa Vadeli Yük. Toplamı (10+11+12)       - -       - - 
14. Ticari Borçlar                     -         - -                     -         - - 
15. Finansal Yükümlülükler                     -         - -                     -         - - 
16a. Parasal Olan Diğer Yük.                     -         - -                     -         - - 
16b. Parasal Olmayan Diğer Yük.                     -         - -                     -         - - 
17. Uzun Vadeli Yük. Toplamı (14+15+16)       - -       - - 
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)       - -       - - 
19. Bilanço dışı Türev Araçlarının Net Varlık/ 
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)    - -    - - 
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı                     -         - -                     -         - - 
19b. Hedge Edilen Toplam Yük. Tutarı                     -         - -                     -         - - 
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu 
(9-18+19) 12.708.520 2.533.401 217.441 - - 10.482.273 2.519.340 216.943 - - 
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / 
(Yükümlülük) pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-
16a) 12.708.520 2.533.401 217.441 - - 10.482.273 2.519.340 216.943 - - 
22. Döviz Hedge’için Kullanılan Finansal Araçların 
Gerçeğe Uygun Değeri - - - - - - - - - - 
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - - - - - - - - 
23. Döviz Yükümlülüklerin  Hedge Edilen Kısmının 
Tutarı - - - - - - - - - - 
23. İhracat - - - - - - - - - - 
24. İthalat - - - - - - - - - - 
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(e) Faiz oranı riski yönetimi 
 
Şirket Değişken ve sabit faizli  finansal araçları nedeniyle faiz riskine maruz kalmaktadır. Şirketin sabit ve 
değişken faizli finansal borçları ile ilgili yükümlülüklerine Not:8’de, Sabit ve değişken faizli varlıklarına 
(mevduat v.b.) Not: 6’da yer verilmiştir. 
 
Faiz Pozisyonu Tablosu 
 
    30.06.2018 31.12.2017 
Sabit Faizli Finansal Araçlar    
Finansal Varlıklar 15.671.744 12.078.206 
Finansal Yükümlülükler - - 
       
Değişken Faizli Finansal Araçlar   
Finansal Varlıklar - - 
Finansal Yükümlülükler - - 

 
30 Haziran 2018 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz 1 puan yüksek olsaydı ve diğer tüm değişkenler 
sabit kalsaydı, vergi öncesi kar 78.359 TL daha yüksek olacaktı. (31 Aralık 2017: 120.782 TL) Hesaplamada 
tüm değişkenler sabit kaldığında faiz oranlarının bir puan değiştiği durumda vergi öncesi kardaki değişim 
dikkate alınmıştır. 
  
Şirket’in sabit faizli finansal varlıkları  kısa vadeli vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Bu mevduatlar sabit 
faizli olsa da kısa vadeli yapıları gereği faiz dalgalanmalarından etkilenme riski taşımaktadır. Bu nedenle 
yukarıdaki hesaplamalar değişken ve sabit faizli tüm finansal araçlar üzerinden yapılmıştır. 30 Haziran 2018 
itibariyle ise değişken faizli finansal araçlar nedeniyle maruz kalınan risk yoktur.  
 
(f)  Diğer Risklere İlişkin Analizler 
 
Hisse senedi v.b. Finansal Araçlara İlişkinRiskler 
 
Şirketin aktifinde makul değer değişmelerine duyarlı hisse senedi ve benzeri finansal varlık mevcut değildir. 
 
(g) Kredi riski yönetimi  

 
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de 
taşımaktadır. Şirket’in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Ticari alacaklar, Şirket 
politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı 
ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. (Not 10). 
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FİNANSAL ARAÇ TÜRLERİ İTİBARİYLE MARUZ KALINAN KREDİ TÜRLERİ 

CARİ DÖNEM (30.06.2018) 
Alacaklar  

Bankalardaki 
Mevduat ve Fon 

 
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Dip Dip 

İlişkili Diğer İlişkili Diğer Not Not 
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D) - 2.389.991 38.433 39.523  15.725.336  
  - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 10-11 - 6 
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri - 2.389.991 38.433 39.523  15.725.336 6 

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri     10-11  6 

  - Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - -   6 

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - 10-11  6 

  - Vadesi Geçmiş (brüt defter değeri) - 195.403 - - 10-11  6 

    - Değer Düşüklüğü (-) - (195.403) - - 10-11  6 

    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 10-11  6 

  - Vadesi Geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - 10-11  6 

    - Değer Düşüklüğü (-) - - - - 10-11  6 

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

D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - -    
FİNANSAL ARAÇ TÜRLERİ İTİBARİYLE MARUZ KALINAN KREDİ TÜRLERİ 

ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2017) 
Alacaklar  Bankalardaki 

Mevduat ve Fon 
Tutarı 

 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Dip Dip 

İlişkili Diğer İlişkili Diğer Not Not 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D) - 4.147.457 38.373 42.864  12.418.156  

  - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 10-11 - 6 
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri - 4.147.457 38.373 42.864 10-11 12.418.156 6 

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri     10-11  6 

  - Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - -   6 

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - 10-11  6 

  - Vadesi Geçmiş (brüt defter değeri) - 85.293 - - 10-11  6 

    - Değer Düşüklüğü (-) - (85.293) - - 10-11  6 

    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 10-11  6 

  - Vadesi Geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - 10-11  6 

    - Değer Düşüklüğü (-) - - - - 10-11  6 

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

D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - -    
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(h) Likidite risk yönetimi   
 

Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin 
eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye 
çalışmaktadır.  

 
Likidite riski tabloları  
 
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon 
kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. 

  
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki 
kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. 
 
Aşağıdaki tablo, Şirketin türev niteliğinde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin TL bazında vade 
dağılımını göstermektedir.  
 
30.06.2018 

 
 
 

Beklenen Vadeler 

 
 

Defter  
Değeri 

Sözleşme 
Uyarınca 

Nakit 
Çıkışlar 
Toplamı 

 
 

3 Aydan 
    Kısa 

 
 

3-12 ay 
arası 

 
 
 

1-5 yıl 
arası 

 
 

5 yıldan  
Uzun 

    Türev Olmayan Finansal 
Yükümlülükler 942.345 943.711 943.711 - - - 

    Ticari Borçlar 100.079 101.445 101.445 - - - 
    Diğer Borçlar 842.266 842.266 842.266 - - - 

 
31.12.2017 

 
 
 

Beklenen Vadeler 

 
 

Defter Değeri 

Sözleşme 
Uyarınca 

Nakit 
Çıkışlar 
Toplamı 

 
 

3 Aydan 
    Kısa 

 
 

3-12 
ay 

arası 

 
 
 

1-5 yıl arası 

 
 

5 yıldan 
uzun 

    Türev Olmayan Finansal 
Yükümlülükler 1.112.762 1.113.758 1.113.758 - - - 

    Ticari Borçlar 118.479 119.475 119.475 - - - 
    Diğer Borçlar 994.283 994.283 994.283 - - - 

 
39. Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma 
Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar) 
 
Şirket, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir. 
 
Finansal risk yönetimindeki hedefler  
 
Şirket’in finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket’in 
faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz 
konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, 
likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar. 
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Şirket’in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün  niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve 
bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. 
 

40. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 
 
Bulunmamaktadır. 

 
41. Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık, 
Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer 
Hususlar 
 
Bulunmamaktadır. 
 
 


