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1)

Görüş
SAHA Derneği’nin (“Dernek”) 31 Aralık 2019 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren
hesap dönemine ait gelir ve gider tablosu, net varlıklar değişim tablosu, nakit akış tablosu ile önemli
muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal
tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre Dernek’in 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişikteki finansal
tabloları, tüm önemli yönleriyle, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’ne (“MSUGT”) uygun
olarak hazırlanmıştır.

2)

Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim
Standartları’na (“BDS’lere”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki
sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine
İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Finansal tabloların bağımsız
denetimiyle ilgili olarak KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik
Kurallar”) uyarınca Dernek’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Söz konusu hükümler uyarınca
etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde
ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.

3)

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları
Dernek Yönetimi; finansal tabloların, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’ne (“MSUGT”)
uygun olarak hazırlanmasından ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde
hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Finansal tabloları hazırlarken Dernek Yönetimi; Dernek’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Dernek’i tasfiye etme
ya da faaliyetini sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını
kullanmaktan sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Dernek’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

4)

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:
Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu
düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul
güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit
edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya
toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları
etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.
BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki
muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:


Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve
değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
edilmektedir (Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali
fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı
önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.).



Dernek’in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.



Dernek Yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe
tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.



Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Dernek’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine
ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup
olmadığı hakkında ve Dernek Yönetimi’nin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının
uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna
varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da
bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz
gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim
kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Dernek’in sürekliliğini
sona erdirebilir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere,
bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden
sorumlu olanlara bildirmekteyiz.
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Ali Çiçekli, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 22 Nisan 2020
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SAHA DERNEĞİ
31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

Cari Dönem
31 Aralık
2019

Önceki Dönem
31 Aralık
2018

6.403.466

4.550.159

6.277.317
121.366
4.783

4.518.723
20.365
11.071

180.368

25.205

169.656
10.712

13.326
11.879

6.583.834

4.575.364

Cari Dönem
31 Aralık
2019

Önceki Dönem
31 Aralık
2018

84.977

65.546

1.666
4.626
78.685

2.891
62.655

6.498.857

4.509.818

Geçmiş yıllar gelir fazlası
Dönem net gelir fazlası

4.509.818
1.989.039

3.408.235
1.101.583

TOPLAM KAYNAKLAR

6.583.834

4.575.364

VARLIKLAR

Not

Dönen Varlıklar
Hazır değerler
Diğer alacaklar
Stoklar

3
4
5

Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar

6
7

TOPLAM VARLIKLAR

Not

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer Borçlar
Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler
Net Varlıklar

8
9
10

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1

SAHA DERNEĞİ
31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT GELİR VE GİDER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

Not
Gelirler Toplamı
Gelirler, fonlar ve bağışlar
Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar

14
17

Giderler Toplamı
Amaca yönelik giderler
Faaliyet giderleri
Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar

Vergi Öncesi Gelir Fazlası
Vergi gideri
Dönem Net Gelir Fazlası

15
16
18

Cari Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2019

Önceki Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2018

6.930.319

5.769.414

5.402.278
1.528.041

3.595.395
2.174.019

(4.941.280)

(4.667.831)

(3.095.430)
(922.813)
(923.037)

(2.805.921)
(748.000)
(1.113.910)

1.989.039

1.101.583

-

-

1.989.039

1.101.583

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2

SAHA DERNEĞİ
31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NET VARLIKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

Geçmiş Yıllar
Gelir Fazlası
1 Ocak 2018, açılış bakiyeleri

2.481.838

Dönem Net
Gelir Fazlası

Toplam

926.397

3.408.235

926.397
-

(926.397)
1.101.583

1.101.583

31 Aralık 2018, kapanış bakiyeleri

3.408.235

1.101.583

4.509.818

1 Ocak 2019, açılış bakiyeleri

3.408.235

1.101.583

4.509.818

1.101.583
-

(1.101.583)
1.989.039

1.989.039

4.509.818

1.989.039

6.498.857

Transferler
Dönem net gelir fazlası

Transferler
Dönem net gelir fazlası
31 Aralık 2019, kapanış bakiyeleri

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3

SAHA DERNEĞİ
31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

Not

Cari Dönem
1 Ocak -31 Aralık 2019

Önceki Dönem
1 Ocak -31 Aralık 2018

FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Dönem net gelir fazlası
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımına
ulaşmak için yapılan düzeltmeler:
Tahakkuk eden giderler
Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin
tahakkuk eden kur farkları
Sabit kıymet ayni bağışlarına ilişkin düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları
Faiz gelirleri

1.989.039

1.101.583

10

78.685

62.655

16
17

(545.852)
(73.978)
17.990
(57.985)

(977.904)
10.392
(82.204)

İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen
nakit

1.407.899

114.522

(101.001)
6.288
(1.225)
(67.570)
1.244.391

34.641
(5.456)
2.375
(50.557)
95.525

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Alınan faizler
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları

67.526
(99.175)

72.890
(27.408)

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit

(31.649)

45.482

Diğer alacaklardaki değişim
Stoklardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
Diğer kısa vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
İşletme faaliyetlerinde elde edilen nakit

4
5
8

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
Nakit ve mevduat hesapları üzerindeki kur farkı

1.212.742

141.007

545.852

977.904

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3

4.518.723

3.399.812

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3

6.277.317

4.518.723

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4

SAHA DERNEĞİ
31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

1.

DERNEK’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYETLERİ
SAHA Derneği (“Dernek”) Türkiye çağdaş sanatının uluslararası alandaki varlığını ve bilinirliğini
artırmaya katkıda bulunmak amacıyla, sanatçıların, küratörlerin ve eleştirmenlerin üretimlerine
karşılıksız destek vermek amacıyla 28 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Dernek’in
iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:
Şah Kulu Mahallesi Şah Kapısı Sokak No: 10 Galata 34420 İstanbul
T: +90 212 293 5152 - F: +90 212 251 9573 – info@saha.org.tr
www.saha.org.tr
Dernek’in hazirun cetveline kayıtlı 107 üyesi bulunmaktadır (31 Aralık 2018: 106 üye). Üyeler için
asil üyeler ve onursal üyelerden oluşan iki ayrı sınıf bulunmaktadır. Asil üyeler Genel Kurul
toplantılarına katılma, Yönetim Kurulu’nda yer alma hakkına sahiptirler. Onursal üyeler ise Yönetim
Kurulu kararı ile seçilirler ve Genel Kurul toplantılarına katılma yetkisine sahiptirler ancak oy
kullanamazlar. Tüm yazılı üyelik başvuruları Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu,
başvuru tarihini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde başvuru sahiplerinin başvurularında belirttikleri
adreslerine ilgili kararı belirten bir bildirim gönderir. Yönetim Kurulu üyelik başvurusunun
reddedilmesiyle ilgili bir neden göstermekle yükümlü değildir. Onursal üye olarak 2019 yılında
Saruhan Doğan yer almaktadır. (31 Aralık 2018: Bulunmamaktadır).
Dernek’in organları aşağıdaki gibidir:
-

-

-

Genel Kurul: Dernek’in en yetkili karar organı olup, kayıtlı üyelerden oluşur. Her asil üyenin
bir adet oy hakkı bulunur ve Dernek tüzüğünde ya da ilgili mevzuatta belirtilmediği sürece
kararlar Genel Kurul’a katılan asil üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.
Yönetim Kurulu: Dernek’i yönetmek ve temsil etmek ve temsil yetkilerini belirlemek ile
sorumlu organdır. Yönetim Kurulu 11 (on bir) asil üye ve 11 (on bir) adet yedek üyeden
oluşmaktadır ve iki yıl süre için Genel Kurul tarafından seçilmektir.
Denetim Kurulu: Dernek’in Dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi
için sürdüreceği çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini ve bu
faaliyetler kapsamındaki defter, kayıt ve hesapların denetlenmesinden sorumlu organdır.
Denetim Kurulu üç adet asli üye ve üç adet yedek üyeden oluşmaktadır ve iki yıl süre için Genel
Kurul tarafından seçilmektir.

Dernek aşağıdaki gelir kaynaklarına sahiptir ve tüm giderler bu kaynaklar kullanılarak ödenmektedir.
-

-

Üye aidatı: Üyelerden bir yıl için alınır ve miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.
Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleri ile Dernek’e yaptıkları bağış ve yardımlar.
Dernek’in mal varlığından elde edilen gelirler: Dernek’in raporlama tarihi itibariyle mal
varlığından elde edilen geliri bulunmamaktadır.
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
Dernek’in amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği
ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar: Dernek raporlama tarihi itibariyle ticari faaliyette
bulunmamaktadır.
Diğer gelirler.

Raporlama tarihi itibarıyla Dernek’in 7 çalışanı (31 Aralık 2018: 5 çalışan) bulunmaktadır.
Finansal Tabloların Onaylanması:
Ekli finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanması
için yetki verilmiştir.

5

SAHA DERNEĞİ
31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

2.

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI
İlişikteki finansal tablolar, Türkiye’de geçerli genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun
olarak hazırlanmıştır. Dernek defterlerini ve kanuni finansal tablolarını (“Kanuni Finansal Tablolar”)
Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak
tutmakta ve hazırlamaktadır. Bu kapsamda bilanço usulüne tabi olan Dernek’in muhasebe kayıtları
Maliye Bakanlığı tarafından 26 Aralık 1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra
No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 16 Aralık 1993 tarih ve 21790 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 2 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine uygun
olarak düzenlemektedir. Anılan tebliğler, finansal tabloların 1994 yılından başlayarak, tek düzen hesap
planı ve bazı temel muhasebe ve raporlama kavramlarının kullanılarak, standart bir şekilde
hazırlanmalarını ve anılan temel muhasebe kavramlarının daha sonra yayımlanacak muhasebe
standartlarıyla tamamlanacağını öngörmektedir.
Bununla birlikte 27 Eylül 2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Vakıflar Yönetmeliği’nin 50’nci Maddesi ile vakıflarca kullanılacak bir tek düzen hesap planı ve
standart finansal tablolar yayımlanmıştır.
Dernek tarafından kullanılan hesap planı, temel muhasebe ve raporlama kavramları Maliye Bakanlığı
ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tek düzen hesap planı ve raporlama kavramlarıyla
uyumlu olup, Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tek düzen hesap
planı ile temel muhasebe kavramlarını tamamlayan kesin muhasebe standartlarının yayımlanmamış
olması sebebiyle 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal tabloların hazırlanmasında, aşağıda özetlenen
belli başlı muhasebe ilkeleri kullanılmıştır:
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar:
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Dernek’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde
önemli bir değişikliği olmamıştır.
Kullanılan Para Birimi:
Dernek’in faaliyetleri kapsamında kullanılan para Avro’dur. Dernek’in finansal durumu ve faaliyet
sonuçları, Dernek’in finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade
edilmiştir.
Netleştirme:
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi
veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş
zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, finansal durum tablosunda net değerleri ile gösterilirler.
Muhasebe Tahminleri:
Finansal tabloların hazırlanması sırasında Dernek Yönetimi’nin, raporlama tarihi itibarıyla finansal
tablolarda yer alan varlıklar ve yükümlülüklerin finansal durum tablosu değerlerini, finansal durum
tablosu dışı yükümlülüklere ilişkin açıklamaları, dönem içerisinde oluşan gelir ve giderlerin tutarlarını
etkileyebilecek tahmin ve varsayımlarda bulunması gerekmektedir. Gerçek sonuçlar, bu tahminlerden
farklılık gösterebilmektedir.
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FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI (devamı)
Gelirler, Fonlar ve Bağışlar:
Kullanımı şarta bağlı bağışlar, anavarlık veya ilgili fon hesaplarına dahil edilmekte, kullanımı şarta
bağlı olmayan bağışlar ise gelir ve gider tablosuna gelir olarak kaydedilmektedir.
Şarta yönelik kullanımlar için fonlardan elde edilen faizler kullanılmaktadır. Şarta bağlı fonlar
üzerinden elde edilen faiz ve menkul kıymet gelirleri ile şarta bağlı olmayan bağışlar üzerinden elde
edilen faizler gelir ve gider tablosunda faiz gelirleri ve menkul kıymet satış karları altında
gösterilmektedir.
Gelir ve gider farkları projelerin bir sonraki yıla devreden kısımları olup izleyen yıllarda
kullanılmaktadır.
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek
tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren efektif faiz oranına göre ilgili
dönemde tahakkuk ettirilir.
Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilir.
Varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilir. Maliyete yasal
harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar
söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri Dernek’in ilgili muhasebe politikası uyarınca
aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi,
kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi
kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir
değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Dernek, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan
yeni faydalı ömür sürelerine göre, maddi duran varlıklarını normal amortisman yöntemi kullanarak tam
yıl amortismana tabi tutmaktadır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan
kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir ve gider
tablosuna dahil edilir. Raporlama tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar faydalı ömrü 4 yıl olan
bilgisayarlardan oluşmaktadır.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü:
İtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da
olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri
kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar,
satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük
olanıdır. Değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer
düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI (devamı)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar:
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş bilgisayar yazılımlarını içerir. Bunlar, iktisap maliyeti
üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonraki süre için tahmini faydalı ömürleri üzerinden
doğrusal amortisman yöntemi ile itfaya tabi tutulur. Varlığın kayıtlı değerinin geri kazanılabilir
değerini aşması halinde değer düşüklüğü karşılığı ayrılır.
Dernek sınırlı faydalı ömürleri olan bilgisayar yazılımları ve lisanslar için 3 yıl ve marka patentleri için 15
yıl faydalı ömür tahmin etmiştir.
Finansal Araçlar:
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri
3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği
riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Yabancı para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri cari dönem sonu kurundan değerlenmişlerdir.
Ticari alacaklar ve ticari borçlar
Dernek tarafından bir borçluya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar
ertelenmiş finansman gelirinden netleştirilmiş olarak taşınırlar. Ertelenmiş finansman geliri
netleştirilmiş ticari alacaklar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde
elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı
olmayan kısa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük olmaması durumunda, orijinal fatura
değerleri üzerinden gösterilmiştir.
Dernek, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu
olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturur. Söz konusu bu karşılığın tutarı,
alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan
ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari
alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir
kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek
gelir ve gider tablosuna kaydedilir.
Kur Değişiminin Etkileri:
Dernek’in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Bu kapsamda Dernek’in finansal durumu ve faaliyet
sonuçları, Dernek’in geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk
Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki
para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir.
Finansal durum tablosunda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler raporlama
tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte
olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI (devamı)
belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden
ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmaz.
Kur farkları oluştukları dönemdeki gelir ve gider tablosunda muhasebeleştirilir.
Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar:
Raporlama tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, raporlama tarihi ile finansal
tabloların yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Dernek, raporlama tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda,
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler:
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak,
raporlama tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi
yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine
eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen
hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
İlişkili Taraflar:
Finansal tablolarda, Dernek’in kurucuları, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri,
aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ilişkili
taraflar (“İlişkili Taraflar”) olarak kabul ve ifade edilmiştir.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler:
Dernek kar amaçlı kurulmuş olmadığından kurumlar vergisine tabi değildir. Ancak, kuracağı bağlı
ortaklıkları TTK ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak kayıtlarını
tutmakta ve finansal tablolarını hazırlamak zorundadırlar. Bu nedenle kurumlar vergisine tabi
olacaklardır.
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Nakit Akım Tablosu:
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Dernek’in bağış ve katkı paylarından kaynaklanan
nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Dernek’in yatırım faaliyetlerinde
(sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman
faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Dernek’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu
kaynakların geri ödemelerini gösterir.

3.

HAZIR DEĞERLER

Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat
Nakit

31 Aralık
2019

31 Aralık
2018

334.296
5.931.610
11.411
6.277.317

380.365
4.109.827
28.531
4.518.723

Türk Lirası vadeli mevduatlara uygulanan yıllık faiz oranları 31 Aralık 2019 itibarıyla %7,28
(31 Aralık 2018 %21,95), yabancı para vadeli mevduat için faiz oranı %1,18’dır (31 Aralık 2018
%2,16).Vadesi ise TL mevduatlar için 24-62 gün (31 Aralık 2018: 3-36 gün) arasında, yabancı para
mevduatlar için de 3-34 gün (31 Aralık 2018: 2-18 gün) arasındadır.

4.

DİĞER ALACAKLAR

Gelir tahakkukları (*)
Gelecek aylara ait giderler (**)
İş avansları (***)
Verilen Depozito (****)

31 Aralık
2019

31 Aralık
2018

183
104.690
6.785
9.708
121.366

9.724
5.875
4.766
20.365

(*) Gelir tahakkukları vadeli mevduat hesaplardan kazanılacak faizlerden oluşmaktadır.
(**) 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle gelecek aylara ait giderler internet sitesi servis hizmeti ve gelecek
aylarda gerçekleşmesi planlanan projeden oluşmaktadır. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle gelecek
aylara ait giderler içerisindeki 98.571 TL’lik tutar, SAHA Derneği’nin Nisan 2020’de
gerçekleşmesi planlanan sanatçı Erkan Özgen’in güncel sanat projesi için ödenen tutardır.
(***) İş avansları personel yemek kartları ödemelerinden ve aylık ofis kira bedelinden oluşmaktadır.
(****) Verilen depozito, SAHA derneği’nin vermiş olduğu Bedaş güvence bedeli ve 2019 yılında
açılan yeni stüdyo için verilen depozito bedelinden oluşturmaktadır.
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5.

STOKLAR

Promosyon malzemeleri

6.

31 Aralık
2019

31 Aralık
2018

4.783

11.071

4.783

11.071

31 Aralık
2019

31 Aralık
2018

169.656
169.656

13.326
13.326

MADDİ DURAN VARLIKLAR

Demirbaşlar

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla demirbaşlar, alım maliyeti 235.140 TL (31 Aralık 2018: 34.120 TL) ve
birikmiş amortismanı 65.484 TL (31 Aralık 2018: 20.794 TL) olan bilgisayarlar ve 2019 yılında
faaliyete geçen yeni stüdyo için alınan demirbaşlardan oluşmaktadır.
7.

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Haklar

31 Aralık
2019

31 Aralık
2018

10.712
10.712

11.879
11.879

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlıklar, alım maliyeti 46.315 TL (31 Aralık
2018: 40.547 TL) olan bilgisayar programları ile 35.603 TL (31 Aralık 2018: 28.668 TL) tutarındaki
birikmiş itfa paylarının netinden oluşmaktadır.
8.

TİCARİ BORÇLAR

Ticari borçlar
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2019

31 Aralık
2018

1.666
1.666

2.891
2.891
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9.

DİĞER BORÇLAR

Kredi Kartı Borçları

10.

31 Aralık
2019

31 Aralık
2018

4.626
4.626

-

31 Aralık
2019

31 Aralık
2018

78.685
78.685

62.485
170
62.655

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Ödenecek vergi ve harçlar (*)
Personele Borçlar

(*) 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ödenecek vergi ve harçlar tutarı, personelle ilgili muhtasar beyanname
ve sigorta borçlarını içermektedir.
10.

NET VARLIKLAR
5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla
yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin,
bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi
topluluklarını ifade etmektedir. Bu bağlamda derneklerin herhangi bir anavarlığı ya da sermeyesi
bulunmamakta ve Not 1’de detaylandırıldığı üzere üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya
dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşan dernek gelirleri ve diğer
tüm giderlerinin net tutarı derneklerin net varlıklarını oluşturmaktadır.

12.

TAAHHÜTLER VE FİNANSAL TABLO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
Dernek, Larissa Araz’ın 7 Ocak – 6 Şubat 2020’de İsviçre'de Bern’deki Dreiviertel’de düzenlenen
kişisel sergisine eser üretim desteği verecektir.
Dernek, Protocinema Genç Küratörler Serisi kapsamında 10 Ocak – 10 Nisan 2020’de New York’taki
601Artspace’de düzenlenen “Bu durumda nasıl giyinmeli?”başlıklı sergiye davet edilen Deniz
Tortum’un yeni eser üretimine ve serginin küratörü Ulya Soley’e destek verecektir.
Dernek, SAHA, 25 Ocak – 23 Ağustos 2020’de Michigan State Üniversitesi'ndeki Eli and Edythe
Broad Art Museum’da “Never Spoken Again: Rogue Stories of Science and Collections” başlıklı
sergiye davet edilen Erkan Öznur’a eser üretim desteği verecektir.
SAHA, 26 Ocak - 29 Şubat 2020’de Lahor Bienali’ne davet edilen Hera Büyüktaşçıyan’ın yeni
projesine üretim desteği verecektir.
SAHA, Nevin Aladağ'ın 12 Şubat – 13 Nisan 2020'de Londra’daki Hayward Gallery’deki kişisel
sergisine destek verecektir.

12

SAHA DERNEĞİ
31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

12.

TAAHHÜTLER VE FİNANSAL TABLO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Dernek’in Türkiye’deki bağımsız sanat inisiyatiflerinin sürdürülebilirliğine yönelik başlatılan destek
projesi, önümüzdeki yıl içinde yeni başvurularla, Türkiye’den sanatçı ve küratörlerin yürüttüğü 8
mekanı desteklemek üzere devam edecektir.
2020 yılında SAHA işbirlikleri kapsamında; Ashkal Alwan, Independent Curators International
(“ICI”), International Studio & Curatorial Program (“ISCP”), ve Rijksakademie kurumları üzerinden
Türkiye’den sanatçı, araştırmacı, küratör ve yazarlar desteklenmeye devam edilecektir.

13.

YABANCI PARA POZİSYONU
Dernek’in yabancı para pozisyonu nakit ve bankalardaki mevduattan oluşmaktadır. 31 Aralık 2019 ve
2018 tarihi itibarıyla bankadaki dövizli bakiyeler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2019
Nakit
Banka mevduatları
Net yabancı para pozisyonu

31 Aralık 2018

ABD Doları
TL karşılığı
2
171.684
171.686

6.769
5.872.152
5.878.921

GBP
TL karşılığı
92
92

Toplam
TL karşılığı
6.863
6.043.836
6.050.699

ABD Doları
TL karşılığı

EURO
TL karşılığı

GBP
TL karşılığı

Toplam
TL karşılığı

7.563
46.155
53.718

17.732
4.272.680
4.290.412

79
79

25.374
4.318.835
4.344.209

Nakit
Banka mevduatları
Net yabancı para pozisyonu

14.

EURO
TL karşılığı

GELİRLER

Kurucu üye aidatları
Diğer üye aidatları
Bağış gelirleri
Diğer gelirler
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2019

1 Ocak 31 Aralık
2018

521.884
3.076.016
1.804.378
5.402.278

407.399
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440
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15.

AMACA YÖNELİK GİDERLER

Dernek’in amaca bağlı proje maliyetleri

16.

(3.095.430)
(3.095.430)

(2.805.921)
(2.805.921)

1 Ocak 31 Aralık
2019

1 Ocak 31 Aralık
2018

(470.857)
(178.234)
(51.255)
(17.990)
(118.103)
(14.708)
(54.396)
(17.270)
(922.813)

(367.106)
(116.206)
(70.502)
(10.392)
(112.932)
(5.352)
(46.579)
(18.931)
(748.000)

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

Kambiyo karları
Vadeli mevduat faiz gelirleri

18.

1 Ocak 31 Aralık
2018

FAALİYET GİDERLERİ

Personel giderleri
Danışmanlık giderleri
Teknik ve idari giderleri
Amortisman ve itfa payları
Ofis giderleri
Vergiler
Diğer giderler
Kıdem Tazminatı ödemesi

17.

1 Ocak 31 Aralık
2019

1 Ocak 31 Aralık
2019

1 Ocak 31 Aralık
2018

1.470.056
57.985
1.528.041

2.091.815
82.204
2.174.019

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR

Kambiyo zararları
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1 Ocak 31 Aralık
2019

1 Ocak 31 Aralık
2018

(923.037)
(923.037)

(1.113.910)
(1.113.910)

SAHA DERNEĞİ
31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir).

19.

RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR
Bulunmamaktadır.

20.

FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Kurulduğundan bu yana SAHA’nın katkılarıyla toplam 250’den fazla proje kapsamında 497 sanatçı
ve küratöre ulaşılarak, 300 eserin ve 21 yayının üretilmesine destek olunmuştur. 2019 yılında 26 proje
desteklenmiş ve 7 uluslararası kurumla işbirliği yapılmıştır.
SAHA, Banu Cennetoğlu’nun 14 Ocak – 25 Mart 2019 arasında New York’taki Sculpture Center’da
düzenlenen kişisel serisine yayın desteği vermiştir.
SAHA, Serra Tansel’in 18–25 Şubat 2019 tarihlerinde Battersea Arts Centre’da sergilenen Heavens!
başlıklı videosuna eser üretim desteği verdi.
SAHA, Nil Yalter’in 9 Mart – 2 Haziran 2019 tarihlerinde Museum Ludwig’de düzenlenen “Şu
Gurbetlik Zor Zanaat Zor” başlıklı kişisel sergisi bağlamında üretilen yayına ve kamusal programa
destek vermiştir.
SAHA, Hera Büyüktaşçıyan’ın 29 Mart – 30 Haziran 2019’da ifa-Galerie Berlin’de düzenlenen
“Neither on the Ground, nor in the Sky” başlıklı kişisel sergisine eser üretim desteği vermiştir.
SAHA, GuGuOu’nun 31 Mart – 20 Nisan 2019 arasında Corridor Project Space'te düzenlenen With
Their Hearts, People Walk başlıklı projesine destek vermiştir.
SAHA, Ali Cabbar‘ın 10 Nisan – 19 Mayıs 2019 tarihlerinde Split’teki Galerija umjetnina’da
düzenlenen kişisel sergisine prodüksiyon desteği ve serginin küratörü Başak Şenova’ya destek
vermiştir.
SAHA, Savaş Boyraz’ın Berlin’deki Künstlerhaus Bethanien’de 11 Nisan – 5 Mayıs 2019 tarihlerinde
düzenlenen “the State we are in” başlıklı kişisel sergisine prodüksiyon desteği vermiştir.
SAHA, 11 Mayıs – 24 Kasım 2019'da Ralph Rugoff küratörlüğünde, “May You Live in Interesting
Times” başlığıyla düzenlenen Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi’ne davet edilen Halil
Altındere’nin Neverland isimli projesine destek vermiştir.
SAHA, bu yıl 11 Mayıs – 24 Kasım 2019 tarihleri arasında 58.si düzenlenen Venedik Bienali
Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu’nda sergilenen İnci Eviner’in Biz, Başka Yerde adlı
eserine üretim ve yayın desteği vermiştir.
SAHA, Whitechapel Gallery tarafından düzenlenen The Rural Assembly’e davet edilen küratör Fulya
Erdemci ve Pelin Tan’ın katılımına destek sağladı. “Contemporary Art and Spaces of Connection”
başlığıyla düzenlenen konferans, 20 – 22 Haziran 2019’da Whitechapel Gallery ve Wysing Arts
Centre’da gerçekleşti.
SAHA, Maryland’deki Salisbury Üniversitesi Sanat Galerileri bünyesinde Fulton Galerisi’nde 28
Haziran – 8 Eylül 2019 arasında düzenlenen “Material Play” başlıklı sergiye davet edilen Gülşah
Mursaloğlu’na üretim desteği vermiştir.
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20. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR (devamı)
SAHA, 17 Ağustos – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında yedincisi gerçekleşen Uluslararası Sinop
Bienali’ne Türkiye’den davet edilen katılımcıların yeni üretimlerine destek verdi. Küratörlüğünü
Mona Mahall ve Aslı Serbest’in yaptığı bienalde, Banu Cennetoğlu, Fulya Erdemci, Hayırlı Evlat,
Kemal Özen, Pınar Öğrenci ve Şener Özmen, SAHA’nın desteğiyle projeler ürettiler.
SAHA, 24 Ağustos 2019 - 8 Mart 2020 tarihlerinde Ruhrtriennale ve Hamburger Bahnhof’ta
düzenlenen, Cevdet Erek’in Bergama Stereo adlı mimari ses yerleştirmesine üretim desteği vermiştir.
SAHA, 12 Eylül – 10 Kasım 2019’da Daphne Vitali küratörlüğünde Depo’da düzenlenen “Şimdi Tarih
Olduğunda” başlıklı sergiye katılan Ege Berensel, Banu Cennetoğlu ve Barış Doğrusöz’e eser üretim
desteği vermiştir..
SAHA, İKSV tarafından 14 Eylül – 10 Kasım 2019 tarihleri arasında Nicolas Bourriaud
küratörlüğünde “Yedinci Kıta” başlığı altında düzenlenen 16. İstanbul Bienali’ne Türkiye’den katılan
Deniz Aktaş, Özlem Altın, Ozan Atalan, Elmas Deniz, Hale Tenger, Güneş Terkol & Güçlü Öztekin
ve Müge Yılmaz’ın yeni eser üretimlerine destek vermiştir.
SAHA, 20 Eylül – 27 Ekim 2019’da Timişoara’da düzenlenen Art Encounters Biennial’a davet edilen
Ahmet Öğüt’e üretim desteği vermiştir.
SAHA, Meriç Algün’ün 28 Eylül – 8 Aralık 2019’da Spike Island’da düzenlenen “Gündüz Geceyi
İstiyor” başlıklı kişisel sergisine yeni eser üretim desteği vermiştir.
SAHA, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye’nin 1 – 7 Ekim 2019 tarihlerinde
Köln ve Berlin’de düzenlenen 52. Uluslararası AICA Kongresi’ne katılımını desteklemiştir.
SAHA, Stuttgart’taki Württembergischer Kunstverein’da 19 Ekim 2019 – 12 Ocak 2020’de Ruth
Noack küratörlüğünde düzenlenen “Sleeping in a Vengeance, Dreaming of a Life” başlıklı sergiye
yeni eserleriyle davet edilen Ulufer Çelik, Gülsün Karamustafa ve Baha Görkem Yalım’a destek
vermiştir.
SAHA, Guido Casaretto’nun 25 Ekim 2019 – 22 Mart 2020’de Museum of Contemporary Art in
Krakow’da düzenlenen kişisel sergisi “The Ghosts of Matter”a eser üretim desteği vermiştir.
SAHA, Ali Kazma’nın 5 – 17 Kasım 2019’da Roma’daki MAXXI’de düzenlenen sergisine destek
vermiştir.
SAHA, Nilbar Güreş’in 17 Kasım 2019 – 2 Şubat 2020’de Kunsverein Reutlingen’de Imke
Kannegiesser küratörlüğünde düzenlenen kişisel sergisine eser üretim desteği vermiştir.
SAHA’nın kar amacı gütmeyen inisiyatiflere katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğu Sanat
İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu sürdürülmeye devam etmektedir. SAHA, Sanat İnisiyatifleri
Sürdürülebilirlik Fonu kapsamında A4 Açık Sanat Alanı, Avto, Eldem Sanat Alanı, Karantina,
Loading, Orta Format, Performistanbul ve sub’a destek vermiştir.
SAHA, Türkiye çağdaş sanatının desteklenmesi için uluslararası ağları geliştirmeye katkıda bulunmak
amacıyla 2019 yılı içinde uluslararası 7 kurumla işbirlikleri yaptı ve sanat yazınına destek verme
amacıyla bir yazı dizisi başlatmıştır.
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20. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
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İşbirliği yapılan kurumların listesi:
- Ashkal Alwan, Beyrut / Beirut
- Centre Pompidou, Paris
- De Appel, Amsterdam
- Delfina Foundation, Londra / London
- Independent Curators International (“ICI”), New York
- International Studio & Curatorial Program (“ISCP”), New York
- Rijksakademie, Amsterdam
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