TÜRKĠYE ĠSRAFI ÖNLEME VAKFI
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

1 – GENEL BĠLGĠLER
Raporun Ait Olduğu Dönem

01.01.2018 – 31.12.2018

Vakıf Unvanı

TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VAKFI (TİSVA)

Vakıf Merkezi Sicil Numarası

4503

Adres

Bademlidere Mah.265 Sok. Ulusoy Apt. No:4/9, 06670 Kırkkonaklar
Çankaya/ANKARA

Telefon

0 312 436 90 90

Faks

0 312 436 90 24

e-posta Adresi

bilgi@tgmp.net, tisva@tgmp.net

Web Adresi

www.tgmp.net, www.israf.org

A - VAKFIN KURULUġ SERMAYESĠ: 6.301,31 TL
B – VAKFIN YÖNETĠM KURULU, ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠ BĠLGĠLERĠ
B1 – Vakfın Yönetim Kurulu: 1 başkan ve 4 üyeden oluşmaktadır. Vakfın yönetim kurulu
başkanı 27.03.1998 tarihinde onaylanan vakıf senedine göre, “vakfın yönetim kurulu başkanı
kendi arzusuyla ayrılmadığı takdirde yönetim kurulu başkanlık görevini hayatı boyunca
devam ettirir” şeklindeki ifadeye yer verilmiştir. Yönetim kurulu vakfın idare ve icra
organıdır. Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alıp uygulamaya yetkilidir.
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B2 - Vakfın Üst Düzey Yöneticileri:
Sıra
No

Ad Soyad

Görevi

1

Prof. Dr. Aziz Akgül

Başkan

2

Dr. Ahmet Kaya Bağ

Üye

3

Halil Fatih Akgül

Üye

4

Elif Büşra Yaman

Üye

5

Filiz Gül

Üye

Telefon
Numarası

Mesleği
Öğretim Üyesi, İşadamı,
22. Dönem Milletvekili
Spintek İletişim A.Ş ve RİCON Mobile
Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Genel
Sekreteri
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi
Merkezi Genel Müdür Yardımcısı
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi
Merkezi İç Denetim Birim Müdürü

0532 2767072
0532 2911928
0532 3383488
0533 0374506
0533 9312038

2 - YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ ĠLE ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLERE SAĞLANAN
MALĠ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam
tutarları:
Uluslararası denetim kuruluşu PricewaterhouseCoopers’ın denetim raporuna göre, TİSVA’nın
Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, her ne ad altında olursa olsun vakıftan
tek kuruş gelir elde etmemektedir. Bu faaliyetleri bir insani destek olarak yapmaktadır.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar,
sigortalar

ve

benzeri

teminatların

toplam

tutarlarına

iliĢkin

bilgiler:

Bu konularda herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

3 – VAKFIN ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI
Yapılan AraĢtırma GeliĢtirme ÇalıĢmaları;
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, ülke genelinde yoksulluğun azaltılması için; mikrokredi,
mikrofinans, gıda bankacılığı ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Kamu, özel sektör ve
gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapılarak; hizmet içi eğitim, konferans ve seminer ile diğer
eğitici programlar yoluyla, toplumun tasarruf ilkelerine uygun ve israf önleyici hayat tarzı
içinde yaşayabilmelerini sağlamaktadır.
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Elde Edilen Sonuçlar;
2003 yılından beri, mikro kredi faaliyetlerini sürdüren Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, dar gelirli
kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğu ve küçük bir sermaye olan
mikrokredi desteği ile halen 64 ilde 91 şubede, 180.000’den fazla yoksul girişimci kadının
mikrogirişimci olmalarına yardımcı olacak şekilde, toplam olarak 800 milyon lirayı aşan
miktarda mikro kredi desteği sağlamıştır. Verilen mikro kredilerin geri dönüş oranına
bakıldığında % 100’lük bir başarı söz konusudur. Aile fertleri ile birlikte yararlanıcı sayısı,
yaklaşık 700.000 kişidir.
4 - VAKIF FAALĠYETLERĠ VE FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN ÖNEMLĠ GELĠġMELER
A - Vakfın ilgili hesap döneminde yapmıĢ olduğu yatırımlara iliĢkin bilgiler:
2018 yılında, 31.500 dar gelirli kadına, taksitlerden yeniden dağıtılmak üzere tahsil edilen ve
bağışlarla buna ilave edilen yeni fonlarla birlikte toplam 107 milyon lira mikro kredi dağıtımı
yapılmıştır.
B - Vakfın iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim
organının bu konudaki görüĢü:
Denetimi gerektiren herhangi bir olay yaşanmamıştır. Günlük işlemler devam etmektedir.
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C - Vakfın doğrudan veya dolaylı ortaklıkları ve pay oranlarına iliĢkin bilgiler:
DOĞRUDAN ORTAKLIKLAR

PAY ORANI

TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VAKFI
MİKROKREDİ MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
TİSVA SOSYAL İŞLETMECİLİK VE SOSYAL
HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ
DOLAYLI ORTAKLIKLAR

100

20
PAY ORANI

Yoktur.

--

D – Vakfın iĢletme ve bağlı kuruluĢlar taksim iĢtiraklerden elde ettiği kar payları:
1. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi İktisadi İşletmesi’nden olan kar payı
alacağının bir kısmını tahsil etmekte olup kalan tutarı da mikrokredi faaliyetlerinin
sürdürülebilirliği için iktisadi işletmenin sermayesini artırmak için bırakmaktadır.
2. TİSVA Sosyal İşletmecilik ve Sosyal Hizmetler Limited Şirketi ise 2018 yılında yeni
kurulmuş olduğundan kar payı dağıtımı söz konusu olmamıştır.

E - Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine iliĢkin
açıklamalar:

Hesap dönemi içerisinde uluslararası denetim şirketi PricewaterhouseCoopers’ın denetim
raporunda yer verilen görüşe göre, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren
mikro kredi merkezinin hesap dönemine ait finansal tabloları, tüm önemli yönleriyle, Tek
Düzen Muhasebe Sistemi ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır.
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve Mikrokredi Merkezi 2017 yılı içerisinde Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından da denetime tabi tutulmuş olup, finansal tabloların gerçeği doğru bir
biçimde yansıttığı konusunda görüş bildirilmiştir.

F - Vakıf aleyhine açılan ve vakfın mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek
nitelikteki davalar hakkında bilgiler:
Vakıf aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.
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G - Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle vakıf yönetim kurulu baĢkanı
ve üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara iliĢkin açıklamalar:
Vakıf yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile ilgili idari ve adli herhangi bir yaptırım
bulunmamaktadır.

H - GeçmiĢ dönemlerde belirlenen hedeflere ulaĢılıp ulaĢılamadığı, yönetim kurulu
kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaĢılamamıĢsa veya kararlar yerine
getirilmemiĢse gerekçelerine iliĢkin bilgiler ve değerlendirmeler:
2018 yılında alınmış olan yönetim kurulu kararları doğrultusunda belirlenen tüm iş ve
işlemler eksiksiz yerine getirilmiştir.

I - Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıĢsa, toplantının tarihi,
toplantıda alınan kararlar ve buna iliĢkin yapılan iĢlemlerde dâhil olmak üzere
olağanüstü genel kurula iliĢkin bilgiler:
2018 yılı içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

J - Vakfın yıl içinde yapmıĢ olduğu bağıĢ ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde yapılan harcamalara iliĢkin bilgiler:
28 Aralık 2018 tarihli 33 no’lu Yönetim Kurulu Kararı gereğince Türkiye İsrafı Önleme Vakfı
olarak vakıf senedinin 4. maddesinin 2. paragrafı esas alınarak, 29 Aralık 2018 tarihinde 1 yıl
ve üzerinde mikrokredi borcunu ödeyemeyen yardıma muhtaç yoksul 289 mikrogirişimcinin
borcu olan 413.928,58 TL’nin tahsil imkânının bulunmaması sebebiyle TİSVA Mikrokredi
Merkezi İktisadi İşletmesine olan borçlarının silinmesini teminen vakıf amacına yönelik söz
konusu yoksullara bağışta bulunulmuştur.

5 - FĠNANSAL DURUM

A - Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına iliĢkin yönetim kurulunun analizi ve
değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleĢme derecesi, belirlenen stratejik
hedefler karĢısında vakfın iktisadi iĢletmesinin durumu:
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Vakfa bağlı iktisadi işletme, 2018 yılını 3.036.801,23 TL kar ile kapatmıştır. Aynı yıla ait öz
kaynaklarımız 20.127.543,79 TL artı bakiye vermektedir.
Vakfa bağlı iktisadi iĢletmenin 31 Aralık 2018 tarihli bilançosunun aktif kısmında
görünen ve Türkiye Ġsrafı Önleme Vakfı’nın fonu olan 48.083.937,94 TL yoksul kadınlar
üzerinde kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunacak Ģekilde, bir sosyal
yardım olarak verildiğinden Türkiye Ġsrafı Önleme Vakfı hesaplarında para
bulundurulmamaktadır.
Vakfa bağlı iktisadi işletmenin 3.776.183,17 TL tutarında sabit kıymetleri olup, bu kıymetler
için 2.554.768,47 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

B - GeçmiĢ yıllarla karĢılaĢtırmalı olarak iktisadi iĢletmenin yıl içindeki verimliliği, gelir
oluĢturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile iĢletme faaliyetlerinin
sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara iliĢkin bilgiler:
AÇIKLAMALAR

2017

2018

Dönem Karı / Zararı

(+) 2.484.230,96

(+) 3.921.389,99

568.125,52

884.588,76

(+) 1.916.105,44

(+) 3.036.801,23

Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.
Dönem Net Karı / Zararı

C - Vakfın sermayesinin karĢılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına
iliĢkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Vakfın sermayesi ile yürütülen mikro kredi faaliyetleri 2018 yılı hesap döneminde iktisadi
işletmede verimli olarak kullanılmış olup elde edilen gelir vakfın faaliyetleri doğrultusunda
olumlu yönde kullanılmaktadır. Vakıf ve iktisadi işletme faaliyetlerine olumlu yönde devam
etmektedir.
D - Varsa vakfın ve iktisadi iĢletmenin finansal yapısını iyileĢtirmek için alınması
düĢünülen önlemler:
Sosyal girişimcilik faaliyetlerinin artırılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilerek, ülke
genelinde toplumsal faydanın elde edilmesi için gayret gösterilmektedir.
E - Kâr payı dağıtım politikasına iliĢkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa
gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına iliĢkin öneri:
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1. 30.07.2018 tarihli 6 no’lu Mütevelli Heyeti Kararı gereğince Türkiye İsrafı Önleme Vakfı
Mikrokredi Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 2017 yılı bilançosunda yer alan 11.206.041,47 TL
geçmiş yıl karlarından 8.502.896,79 TL geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra kalan
2.703.144,68 TL net kar karın mikro kredi faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinde kullanılması
sebebiyle Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi İktisadi İşletmesi’nin sermayesine
eklenmiştir.
2. 30.07.2018 tarihli 6 no’lu Mütevelli Heyeti Kararı gereğince Vakfa bağlı iktisadi işletmenin
2017 yılı bilançosunda yer alan 1.916.105,44 TL net karının (vergi sonrası tutarından)
125.000 TL’nin Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’na (gerekli stopaj yapıldıktan sonra) kar payı
olarak kalan 1.791.105,44 TL Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi İktisadi
İşletmesine sermaye olarak aktarılmıştır.
3. 2018 yılında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından mikro kredi faaliyetlerinin
sürdürülebilirliğinde kullanılması sebebiyle Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi
İktisadi İşletmesi’nin sermayesine toplam 4.494.250,12 TL aktarılmıştır.
6 - DĠĞER HUSUSLAR
A - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra vakıfta meydana gelen ve ortakların,
alacaklıların ve diğer ilgili kiĢi ve kuruluĢların haklarını etkileyebilecek olaylara iliĢkin
açıklamalar;
Bu konular ile ilgili herhangi bir olay yaşanmamıştır.
B - Ġlave bilgiler:
Vakıf ve iktisadi işletme planlandığı şekilde faaliyetine devam etmektedir.
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VAKIF VE ĠKTĠSADĠ ĠġLETME ĠLE BAĞLI KURULUġLARDAN TAKSĠM
ĠġTĠRAKLERE AĠT 2018 MALĠ TABLOLARI
1. TÜRKĠYE ĠSRAFI ÖNLEME VAKFI
2018 yılına ait Gelir Tablosu
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2018 yılına ait Bilanço
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2. TÜRKĠYE ĠSRAFI ÖNLEME VAKFI MĠKROKREDĠ MERKEZĠ ĠKTĠSADĠ
ĠġLETMESĠ
2018 yılına ait Nakit AkıĢ Tablosu
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2018 yılına ait Gelir Tablosu
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2018 yılına ait Bilanço
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3. TĠSVA SOSYAL ĠġLETMECĠLĠK VE SOSYAL HĠZMETLER
2018 yılına ait Gelir Tablosu
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2018 yılına ait Bilanço

TÜRKĠYE ĠSRAFI ÖNLEME VAKFI
Bademlidere Mahallesi 265 Sokak Ulusoy Apartmanı No:4/9, 06670 Kırkkonaklar Çankaya/Ankara
Ġnternet: www.tgmp.net, www.israf.org E-mail: bilgisistemleri@tgmp.net, tisva@tgmp.net
Tel: +90 (312) 436 90 90 • Fax : +90 (312) 436 90 24
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