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Muhasebe Enstitüsü Hakkında 

 
İşletmecilik biliminin geliştirilmesi ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
yöneticilerin yetiştirilmesi amacıyla 1968 yılında kurulmuş olan İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan Muhasebe Enstitüsü, 11 Aralık 
1970 tarihinde kurulmuştur. Ülkemizde muhasebe sorunlarını araştırmak, 
muhasebe eğitimini geliştirmek ve eğitim faaliyetinde bulunmak amacıyla 

kurulan Muhasebe Enstitüsü, kuruluşunda olduğu gibi bugünde ülkemizin bu 
alanda faaliyet gösteren tek enstitüsü olma niteliğini korumaktadır. İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinin, yurtdışındaki diğer eğitim 
kurumlarındaki öğretim görevlilerinin, devlet kurumlarının ve iş hayatı 
konularında uzmanlık kazanmış yöneticilerinin katkıları ile faaliyetlerini sürdüren 

Muhasebe Enstitüsü kuruluşundan itibaren konusuyla ilgili olarak çok sayıda 

araştırma ve yayın faaliyeti gerçekleştirmiş, eğitim programı, sempozyum ve 
seminer düzenlemiştir. Faaliyetine İşletme Fakültesinin Beyazıt’taki binasında 
başlayan Muhasebe Enstitüsü önce Rumelihisarüstü’ne, daha sonra da Avcılar’da 
bulunan İstanbul Üniversitesi Yerleşkesine taşınmıştır. 
 
Daha ayrıntılı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir. 
 

http://muhasebe.istanbul.edu.tr 
 
https://www.facebook.com/muhasebe.enstitusu 
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ÖNSÖZ 

 
Türkiye'de modern işletmecilik eğitiminin tarihçesini araştıranların rastlayacağı 

en önemli eğitim kurumu hiç şüphesiz 1954 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat 

Fakültesi bünyesinde kurulan ve vak'a metodu ile eğitime başlayan İşletme 

İktisadı Enstitüsüdür. 

 

Biraz daha önceki yıllara uzanacak olunursa, 1933 yılında İstanbul 

Üniversitesinin ülkemizde "üniversite" adıyla yeniden yapılandırılması kadar 

gitmek gerekir. İstanbul Üniversitesinin başlangıçtaki akademik kadrosunu 

ağırlıklı olarak Alman öğretim üyelerinin oluşturduğu malumdur. İktisat Fakültesi 

1936 yılında kurulduğunda orada bir "Betriebswirtschaft veya 

Betriebswirtschaftslehre" kürsüsü (kürsü ifadesi de Almanca'dan gelir, Lehrstuhl) 

oluşturulmasına karar verilince bu ifade Türkçeye İşletme İktisadı olarak 

çevrilmiştir. O yıllarda Arapça kelimelerin hakimiyeti vardı, günümüzde olsa bu 

tercüme belki de İşletme Ekonomisi olarak yapılabilirdi.  

 

İşletme iktisadı ifadesi 1954 yılında Harvard Üniversitesinin akademik, Ford 

Vakfının mali desteği ile İşletme İktisadı Enstitüsü'ne (İİE) kadar uzanmıştır.  

Yani İİE'nin kökeninde Amerikan, adında Alman etkisi yatar. İİE'nin başlangıçta 

İstanbul Ticaret veya İstanbul Sanayi Odasına bağlı olması düşünülmüş, ancak 

Prof.Dr.Ömer Celal Sarç'ın başarısıyla İ.Ü.İktisat Fakültesi bünyesinde 

kurulmuştur. 

 

İşletme İktisadı Enstitüsü kuruluşunu takiben Harvard Business School'un 

öncüsü olduğu vak'a (case) metodu ile lisansüstü işletmecilik eğitimine 

başlamıştır. Gerek değişik alanlardan lisans mezunu olanlar için bir yıllık, 

gerekse iş hayatındaki yöneticiler için on haftalık eğitim programları tamamen 

vak'a tartışmalarına dayandırılmıştır. 

 

İİE'nin lisansüstü eğitimde sağladığı başarı Türkiye'de işletme eğitimi ile ilgili 

bağımsız bir fakültenin düşünülmesine neden olmuştur. Ancak bu fakültenin 

sadece lisansüstü eğitim veren (İşletme İktisadı Enstitüsünün fakülteleşmiş hali) 

bir yapıda olması görüşüne karşı, bazıları lisans düzeyinde eğitime açık olmasını 

savunmuş, ikinci görüş galip çıkmış, 1968 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme 

Fakültesi Türkiye'nin bu alandaki ilk fakültesi olarak kurulmuştur. İşletme 

İktisadı Enstitüsü de bu fakülteye bağlanmıştır. 
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Bunca yıldır kullandığımız işletme kelimesinin anlamını sorgulamak ise biraz 

Şeytan'ın avukatlığını yapmak olacaktır. Yerleşmiş kelimedir, öyle de kalmalıdır. 

Prof.Dr.Mehmet Oluç bir sohbetinde Türkiye'de ilk kez işletme kelimesinin Devlet 

Demir Yollarında kullanıldığını, bunu bilim alanına zamanın Bakanı Muhlis Ethem 

Bey'in getirdiğini söyler. 

 

Vak'a metodunun İşletme İktisadı Enstitüsündeki eğitime yerleştirilmesi kolay 

olmamıştır. Vak'alar gerçek hayata dayanan işletmecilik durumlarıdır. Türk 

vak'alarının bulunmaması, başlangıçta Harvard Business School vak'alarının 

ağırlıklı olarak kullanılmasını gerektirmiştir. Zaman içerisinde yerli vak'alar da 

yazılmaya başlanmış ve eğitime aktarılmıştır. Bütün bu aşamalarda özellikle 

Prof.Dr. Mustafa A.Aysan ve Prof.Dr. Cevat Sarıkamış'ın emekleri ve öncülükleri 

unutulamaz. Keza artık mevcut olmamakla birlikte bir dönem sadece bu amaçla 

kurulan Sevk ve İdarecilik Eğitim Vakfı Türk vak'aları hazırlanmasını teşvik 

etmiş, hazırlayanlardan telif ücretiyle bunları almış ve eğitime aktarmıştır. 

 

Vak'a metodunun önemi ve değeri üzerine çok uzun görüşler sıralanabilir. Ancak 

tamamen gerçek işletmecilik durumlarını yansıtan bu eğitim malzemesinin 

eğitimde önce öğrenci, daha sonra gruplar, daha sonra da geniş katılımlı sınıf içi 

tartışmalarda ele alınması çok önemli sonuçlar sağlamıştır. Gerçek örneklere 

dayanmayan anlatımların donukluğu ve verimsizliği vak'a metodunda yoktur. 

 

Kuruluşunu takiben Muhasebe Enstitüsü de kardeş kurumu İşletme İktisadı 

Enstitüsüne özellikle muhasebe alanındaki vak'a çalışmaları ile destek vermiştir. 

Bu desteği daha da hızlandırmak, daha geniş olarak ülkemizde vak'a metodunun 

işletmecilik eğitiminde yaygınlaşmasına ivme kazandırmak Muhasebe 

Enstitüsünün yeni vizyonu içerisindedir. Bunu her ne kadar öncelikle finansal 

konulardaki vak'alarla yapmak hedefimiz varsa da, bu girişim diğer işletmecilik 

alanlarına da yeni bir heyecan katabilir düşüncesindeyiz.   

 

Bu amaçla yaptığımız bu ilk yayında beş adet vak'aya yer vermiş bulunuyoruz. 

Vak'alarının burada yer almasına izin veren yazarlara ve özellikle bu metodun 

ülkemizdeki en önemli değeri, bu kitaptaki tüm yazarları yetiştiren  

Prof.Dr.Mustafa A.Aysan'a şükran borcumuz vardır. Diğer teşekkürlerimiz 

yazarlarımız Prof.Dr.Recep Pekdemir, Doç.Dr. Kerem Sarıoğlu ve Doç.Dr. Burcu 

Adiloğlu’nadır. Ayrıca kitabın yayını için destek veren Muhasebe Enstitüsü Eğitim 

ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Tülay Aner Güzeldere'ye ve tüm 

yöneticilerine, keza idari yönden destek olan Muhasebe Enstitüsü Müdür 

Yardımcıları Yrd.Doç.Dr. Özgür Esen ve Yrd.Doç.Dr. Turgay Sakin'e, Muhasebe 

Enstitüsü Sekreteri Mehmet Yılmaztaş'a ve sekreterimiz Özlem Ulupınar'a 

teşekkür ederiz. Bu kitabı "Muhasebe Vak'aları 2015" olarak isimlendirdik. 

Dileğimiz her yıl bir kez değil, daha fazla sayıda vak'a kitabımızı sizlerle 
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paylaşmaktır. Kitaptaki vak'aları eğitim amacıyla kullanmak isteyenlere ise 

öğretim notu başta olmak üzere, her türlü desteği zevkle vermeye hazırız. 

 

Saygılarımızla 

 

 

Prof.Dr.Göksel Yücel 

 

Muhasebe Enstitüsü Müdürü 

Nisan 2015 
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ARTHUR ANDERSEN(*) 

Muhasebe Mesleği Amiral Gemisinin Öyküsü 

 
Prof.Dr.Mustafa A.Aysan 

 
Sonradan Arthur Andersen Limited Liability Partnership adını alan muhasebe 

denetimi şirketi, 1 Aralık 1913’te, Andersen, De Lany and Co. ünvanıyla 

kurulmuş, 89 yıl yaşadıktan sonra 1 Ağustos 2002’de son bulmuştu. Büyük 

başarılarla dolu bu 89 yıllık ömrün başlangıcı ve sonu kuruluştan yıllar sonra, 

ortaklardan Steve Samek tarafından belirlenmişti: Arthur Andersen Denetim 

Şirketinin (AA)  ortaklarından Mr. Steve Samek, firmanın “Bağımsızlık ve Ahlak 

Standartları” bildirgesine, şu sözlerle başlıyordu: 

 

“Arthur Andersen, halkın güvenini yitirdiği gün, işimiz de son 

bulacaktır.”  

 

2002 Ağustos ayında da böyle olmuştu. Olanlardan sonra, Arthur Andersen, 

“kendi ipini çekmede” de SEC (ABD, Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından 

faaliyetine son verilecekti.  

  

Dünyaca ünlü denetim şirketinin “Ahlak Standartları El Kitabı” bu sözlerle 

başlamış ve ömrü boyunca dünyanın birçok şirketine örnek olmuştu.  Dürüst bir 

denetim firması olarak büyük üne kavuştuktan ve Doğruluk abidesi biçimine 

dönüştükten sonra dağılmasını başlatan olayı ilgililer şöyle belirtmişti: 

 

“Enron’un1 iflasından sonra AA aleyhine açılan birçok davanın 

en önemlisinde, firma biraz da sürpriz bir biçimde, 14 Haziran 

2002’de “adaletin önünü tıkama”dan  (adaleti engellemeden) 

suçlu bulunmuştur. Bu suçlamadan bir kaç gün sonra, firma, 

2002 Ağustos’undan başlayarak yeni müşteri kabulüne son 

vereceğini açıklayınca son bulmuştur. Aşağıda anlatılanlar 89 yıl 

süren bu büyük parlayış ve hazin çöküşün öyküsüdür. Firma, 

1950-1970 yılları arasında dürüst muhasebe denetçiliğinin 

simgesi ve mesleğin en büyüğü, en ünlüsü olmuştur. 

                                                 
* Olayla ilgili yayınlardan yararlanılarak, Prof. Dr. Mustafa A. Aysan tarafından 
düzenlenmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için bakınız: Barbara Ley Toffler with Jennifer Reingold, 
“Final Accounting, Ambition, Greed and the Fall of Arthur Andersen, Doubleday, May 2004, 
USA. Vak'a ilk kez şu kaynakta yayınlanmıştır. Mustafa A.Aysan, Kurumsal Yönetim ve 
Risk, İstanbul, 2007, s.97-120 
 
1  2000 yılsonunda Fortune Dergisinin en büyük enerji şirketi olarak listelediği ve 2 Aralık 
2002’de iflasını ilan etmiş olan dünyanın en büyük 7’inci şirketi. 
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Firmanın Kuruluşu  

 

Yukarıda belirtildiği gibi, AA firması, 1 Aralık 1913’te, Mr. Arthur E. Andersen ile 

yakın arkadaşı Mr. Clarence M. De Lany tarafından A.B.D.’nin Chicago kentinde 

“Andersen, De Lany and Co.” adıyla kurulmuştu.   

  

A.B.D.’nin hızla gelişen bu sanayi kentinde, bir denetim firması kurmaya girişen 

iki muhasebeci arkadaş, o tarihte New York’u mesken tutan muhasebeci 

çoğunluğunun aksine, Chicago’yu merkez olarak seçmişlerdi. Mr. DeLany, o 

tarihte Price Waterhouse adını taşıyan denetim firmasında çalışmaktaydı. Yeni 

şirketi kurabilmek için işinden ayrılmıştı. De Lany, 1918’de firmadan ayrılınca; 

firmanın adı, Andersen & Co. olarak değiştirilmişti.  

 

Firma, namuslu, tarafsız, adil ve zamanında iyi muhasebe ve denetim kurallarına 

uygun çalışmasıyla kısa sürede üne kavuşmuş, müşteri sayısını artırmaya 

başlamıştı. Chicago’da 1920-29 arasında yoğunlaşan hızlı şirketleşme, 

piramitleşme, büyüme atılımları içinde muhasebe hileleri ve yolsuzluklar da 

artmış bulunmaktaydı.  

  

Örnek olarak, Mr. Andersen, daha işin başlangıcında, henüz iş iyice yerine 

oturmamışken, müşterisi olan çok güçlü ve zengin bir demiryolu şirketinin, 

dönemsel gider olarak kaydedilmesi gereken bazı giderleri aktifleştirerek, 

dönemsel kâr olduğundan yüksek gösterdiğini tespit etmişti. Mr. Andersen, 

şirkete bu uygunsuz işlemleri,  iyi muhasebe kurallarına uygun olarak 

düzeltmesini, aksi halde denetim raporunda bunu açıklayacağını söyledi. Bu 

uyarılara, şirket,  yanıt bile vermiyordu. Düzeltmeyi kabul etmeyen şirket, AA’nın 

işine son verdi. AA çok iyi ücret aldığı bir işi kaybetmiş, ama güçlü görünen 

demiryolu şirketi bir kaç ay sonra iflasını istemek zorunda kalmıştı. Benzeri 

birçok olaydaki gibi,  Mr. Andersen yine haklı çıkmıştı. 

 

Annesinden öğrendiği “Doğru düşün; doğru konuş” terbiyesini çalışma ilkesi 

olarak kabul eden Mr. Andersen (1913-1947)  ve firmayı ondan sonra yöneten 

Mr. Leonard Spacek, (1947-1970) Amerikan kapitalizmine yatırım yapan halkın 

yanında yer alan milli kahramanlar olarak tanınmışlar ve kapitalizmi, namuslu 

hesap vermeye zorlamış muhasebeciler olarak üne kavuşmuşlardı.  Firmanın 

rakipleri olan öteki muhasebe uzmanları bile, AA’nın, “iş hayatının vicdanı” 

olduğu inancını sık sık ifade etmeye başlamışlardı. Bu davranışlar, bazı hallerde 

firmanın bazı yağlı işleri kaçırmasına neden oluyor, ama halkın güvenini 

kazanıyordu. AA’nın büyük cesaret sahibi olduğu konusunda kimsenin kuşkusu 

yoktu. 
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Chicago, 1910’lu yıllarda hızla büyüyor ve gelişiyordu. Endüstrinin birçok dalında 

sonradan çok büyüyecek özel kuruluşların temelleri atılıyordu. 1929’a kadar hızla 

büyüyen ABD ekonomisinde şirket sayıları ve büyüklükleri, tröstleşme ile 

piramitleşmeler artıyor; ama aynı zamanda muhasebe hileleri ve yolsuzluklar da 

artıyordu. Buna rağmen firma dürüstlük ilkelerinden ödün vermemekte direniyor 

ve ününe ün katıyordu. 

 

AA, sadece muhasebe denetimi işi de yapmıyordu. Broşürlerinde, müşterilerine 

denetimle ilgili tüm hizmetleri verecekleri, “özel amaçlı araştırmalar, yeni yatırım 

projeleri ile ilgili fizibilite etütleri yapabileceklerini, muhasebe ve raporlama 

sistemleri kurabileceklerini” ilan etmekteydiler. AA, iyi ahlak ve muhasebe 

kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalırken, iş hayatı hızla büyüyor ve ünlü gangster Al 

Capone’un vatanı olan Chicago’da yolsuzluklar ve muhasebe-denetim hileleri de 

hızla artıyordu. 

 

Büyük Atılım ve Hızlı Büyüme:  

 

Bu ortamda bile AA, namuslu ve ilkelere bağlı denetim çalışmaları ile ün 

yapmaktaydı. İlginç bir rastlantı olarak, AA’yi iş hayatının cesur ve doğrucu 

denetim şirketi olarak uygun konuma,  denetim alanının öncüsü konumuna, 

yerleştiren de, batışına neden olan Enron gibi bir büyük enerji şirketiyle ilgili 

denetim çalışması olmuştu: Insull Şirketler Grubu, 20’inci yüzyıl başlarının 

Enron'u idi ve başkanı da Samuel Insull’dı. Bu grup, büyük elektrik şirketlerinden 

oluşmaktaydı. 1920’lerde Insull Grubu, piramitleşme yolu ile elde edilen yüzlerce 

enerji şirketinin sahibi olmuştu. 1929’da Insull,  kurduğu iki yatırım şirketi 

aracılığı ile bu şirketleri yönetmeye çalışıyordu. Aynen yıllar sonra Enron'da 

olduğu gibi, bu piramitleşme sonunda kurulan yatırım şirketlerinin hisseleri, 

başka yavru şirketlerin aktiflerini oluşturmakta ve bu şirketlerin ana şirket 

hisselerini rehnederek aldıkları kısa vadeli kredilerle finanse edilmekteydi. 

Ekonomi iyi giderken bu kırılgan finansal yapı sürdürülebilmekteydi; ama 1929 

bunalımı ile birlikte grup, büyük finansal güçlükler çekmeye başlamış ve 1932’de 

iflasın eşiğine kadar gelmişti. Alacaklı bankalar, grubun karmaşık finansal 

yapısının ayıklanması ve grubun iflastan kurtarılması için AA’na başvurmuşlardı. 

Enron’un aksine AA, bu kez şirketleri iflastan kurtarmış, karmaşık finansal yapıyı 

netleştirmiş, enerji şirketlerini ayağa kaldırmış ve tüm halkın şükranlarını 

kazanmıştı. 

 

AA, namuslu ve kurallara uygun çalışmaları ile ününü gittikçe arttırmaktaydı. 

Ancak,  bu gelişmede finansal denetim uzmanlığına asıl destek devletten 

gelmişti. Devlet, 1933’te New York Menkul Kıymetler Borsası’na kayıtlı şirketlerin 

tümüne yıllık finansal denetimleri ve denetlenmiş finansal tabloların kamuya 
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açıklanmasını zorunlu hale getirmişti. Aynı yıl içinde Federal Ticaret Kurulu 

(Federal Trade Commission) muhasebe ve denetim standartlarını içine alan bir 

kanun çıkarabilmişti. Kanun anonim şirketlerin memurlarını ve yöneticilerini, 

hisse senetleri ihracına aracılık yapan kuruluşları ve bağımsız denetim 

uzmanlarını, bu zincir içinde ortaya çıkabilecek muhasebe hilelerinden sorumlu 

tutmaktaydı. 

 

Bu gelişmeler, Mr. Andersen’in ve firmasının ününe ün katmıştı. Etkili bir 

konuşmacı olduğu için Mr. Andersen sık sık halka açık konuşmalarla, bağımsız 

muhasebe uzmanlığı mesleğinin önemini ve üstün ahlak kurallarının yararını 

savunmaktaydı. 1932’de verdiği konferansların birindeki şu söylemi, firmasının 

da ilkeleri arasındaydı: 

 

“Muhasebecinin onayladığı finansal raporlar, halkın güvenini 

yitirdiği takdirde, muhasebecinin ve onayladığı raporların 

değeri kaybolacaktır. Onayladığı raporların doğruluğunu ve 

güvenilirliğini korumak için muhasebeci kesin olarak, 

yargılarında ve davranışlarında bağımsızlığını koruyabilmelidir. 

Bu yargı ve davranış bağımsızlığının korunabilmesi, bazı 

davranış kurallarının benimsenmesini gerektirir.” 

 

Böylece, Andersen, büyümekte olan firmasında çalışan tüm uzmanların 

uyacakları bir tek ilkeler grubunu yaratmış, uygulamaya koymuş ve buna “Tek 

Firma İlkeleri” adını vermişti. Firma dışından bu ilkelere “Andersen Yolu” adı 

verilmişti. 

 

1939’da üniversitede muhasebe ve denetim standartları konusunda dersler 

vermeye başlamış olan ve artık “Profesör” ünvanı da kazanan Mr. Andersen, 

denetimini üstlendiği firma yöneticilerine işin başında sunulmak ve kabul edilmek 

şartıyla bir de “Mavi Kitap” geliştirmişti. Bağımsız denetim çalışmasının başında 

bu kitap,  müşteri yöneticilerine sunulmakta ve onaylamaları istenmekteydi. 

Kitap içindeki ilkelerin titizlikle uygulanması sonucu olarak bu ilkeler AA’nın 

simgesi olarak kabul edilmişti. 
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Firmanın En Büyük Kaybı: 

 

Firması için kesin, yoruma açık olmayan, güvenilir ahlak ve meslek kurallarının 

geliştirilmesini ve tüm çalışanlarca benimsenmesini sağlayan Mr. Arthur 

Andersen, uzun bir hastalık döneminden sonra Ocak 1947’de vefat etmişti. Bu 

kayıp, adını verdiği bu güvenilir ve doğrucu firmanın büyük bir sarsıntı 

geçirmesine neden oldu. Firma batma noktasına geldi. Firmasının kontrolünü 

yitirmekten ömür boyu çekinmiş olan Andersen, kendisi için bir “veliaht” ya da 

yerine geçecek birini de seçmemişti. Büyük liderini yitiren firma ve ortakları 

1947 yılı boyunca “devam mı; tamam mı?” tartışmaları içinde sarsıldıktan sonra 

ikinci başkanını bulabildi. 

 

Boşluk, Leonard Spacek tarafından dolduruldu. Andersen firmasında patronla 

şiddetli tartışmalara giriştikten sonra firma içindeki durumunu uzun yıllar 

koruyabilmiş, belki de tek muhasebe uzmanı, Spacek’ti. O da, kırsalda yetişmiş 

ve ödünsüz ilke ve kuralları benimseyerek kendini yetiştirmiş akıllı bir muhasebe 

uzmanıydı. Firma çalışanlarına sık sık övünerek söylediği şu sözler, Spacek’in 

karakter özelliğini yansıtmaktaydı: “Patron’a her zaman anlatmaya çalışıyorum; 

ben Iowa’lıyım. (Kırsal’dan geldim anlamında), gözümü kırpmadan oraya 

dönebilir ve mısır tarlası sürmekle geçimimi kazanabilirim!” Muhasebecinin 

bağımsızlığına, tarafsızlığına ve dürüstlüğüne adanmış olan Spacek, firmayı yeni 

başarılara götürecekti.  

 

Spacek, yukarıdaki sözleriyle, patrona karşı bağımsız olduğunu belirtmeye 

çalışmaktaydı. Etkili bir konuşmacı ve iletişim üstadı olan Spacek, sert ve uçarı 

olan Andersen’e göre daha yaklaşılabilir ve birlikte çalışılabilir bir insandı. 

Andersen’in gösterişli, çalımlı ve görkemli profesyonel yaşamından sonra 

Spacek, şirketin tepe yöneticiliği konusunda bir uzlaşı sağlayarak başa geçtikten 

bir kaç yıl sonra, oturduğu koltukta kurucu patron kadar güçlü hale gelebilmişti.  

 

1947’yi izleyen yıllarda Spacek’in önderliğinde AA, dünyada mesleğin en saygın 

ve korkutan muhasebe ve denetim firması olma başarısını elde etmişti. 1947-56 

arasında firmanın satış geliri (cirosu) üç kat artarak 18 milyon dolara ve net kârı 

da 4,6 milyon dolara, ortak sayısı 26’dan 85 muhasebe uzmanına yükselmişti. 

Spacek’in Genel Müdürlüğü bırakarak Yönetim Kurulu Başkanlığına geçtiği 1963 

yılında satış geliri 51 milyon dolardı. AA, hızla büyüyen, atılgan bir muhasebe 

denetim firması olmakla kalmamış, Spacek’in yönetiminde, toplum vicdanında 

güvenilir ve akla uygun bir firma olarak tüm meslek çalışanlarını ve hatta 

devleti, mesleğin yüceltilmesi yönünde yönlendirme işine de girişmişti. Firmanın 

ve kendisinin 2002 Ağustos’unda ölümünden kısa bir süre önce yapılan 

söyleşide, AA’nın emekliye ayrılmış önceki Yönetim Kurulu başkanlarından Mr. 

Harvey Kapnick’in AA’nın büyük başarısı karşısındaki görüşü şöyleydi:  
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“Leonard Spacek, meslekte saygınlığı yüksek sesle 

haykırarak, doğruluk temeline dayanan bir firmayı 

geliştirirken, mesleği yüceltmeye çalışan bir firma olarak 

müşterilerinin saygısını kazanmanın büyük önemine 

inanmaktaydı.”  

 

Ortaklar arasındaki uzlaşı ile firma liderliğini üstlenen Spacek, Andersen’in ilke 

ve kavramlarını benimsemiş ve onları genişletmişti. En başta firmanın gerçek bir 

küresel boyuta yükselmesini sağladı; öyle ki, müşteriler,  tüm dünyada firmadan 

aynı üstün, kaliteli hizmeti bekler duruma gelmişlerdi.  “Tek Firma İlkeleri” 

uygulanmaktaydı. Firmaya bu hedef, Londra’da yerleşik Forest Mars firmasının, 

Spacek’e firmanın orada alınan hizmetin berbat olduğu konusundaki 

yakınmasından sonra verilmişti. Bu müşterinin şikayeti üzerine, Londra’da 

verilen hizmetin kalitesini hiç yerinde görmemiş olduğunun farkına varan 

Spacek, ilk kez çalışmaları yerinde görmek için Londra’ya gitti. Spacek 

Londra’dayken çalışmaları AA standartlarına uymayan ve gerçekten kötü çalışan 

oradaki anlaşmalı muhasebe firmasının işine son verilmiş, AA’nın Londra’da 

kendi ofisini açması sağlanmış ve tüm dünyada üstün kaliteli aynı hizmetin 

sağlanması ilkesi benimsenmişti. 1963’de AA’nin 27 ülkede 55 ofisi, doğrudan 

kendisine bağlı olarak çalışmaktaydı. AA tarafından kurulan bu ofislerde, 

Amerikalı muhasebe uzmanları ile aynı eğitim programlarında eğitilen ve aynı 

ilke ve standartlarda çalışan yerli AA uzmanları çalışmaktaydı. Tüm dünya 

ülkelerinde çalışan bu uzmanlar, firmanın tümüne ait kâr havuzundan aynı 

ölçülerle yararlanmaktaydılar. 

 

1950’ler de Spacek,  büyük bir reform ihtiyacı içinde bulunan mesleğin, sürekli 

yüksek sesle yakınan vicdanını tek başına temsil etmeye ve oluşturmaya 

çalışmaktaydı.  ABD’de uygulanan muhasebe ve denetim standartlarıyla ilgili 

yorumlar çelişkiliydi; birbirleriyle bağdaştırılamıyordu, standartlar feci şekilde 

demode olmuşlardı. Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerini (kısaltması 

GAAP), “Genellikle Antikalaşmış Muhasebe Prensipleri” (kısaltması yine GAAP’tı) 

adlandırmaktaydı. Spacek, aynı iş dalında çalışan iki şirkete ait finansal tabloları 

karşılaştırmanın, hemen hemen imkansız olduğunu öne sürmekteydi. Spacek, 

mesleğin bunu önlemesi gereğine inanmakta ve bunu şöyle belirtmekteydi:  

 

“Muhasebe prensiplerinin, firmaların tüketicileri, işçileri, 

yöneticileri, yatırımcıları, alacaklıları ve tüm topluma aynı 

doğrulukta finansal bilgilerin sunulmasını sağlaması 

gerektiğine inanıyorum. Tüm topluma doğru finansal bilgi 

aktarılmalıdır ki, kamuoyu hiç kimsenin finansal tabloları 

kullanarak yalan söylemediğinden emin olmalıdır.” 
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Spacek, durumu düzeltmek için bir öneride de bulunmaktaydı. Ona göre, tek 

düzen muhasebe prensiplerinin uygulanmasını sağlayacak bağımsız bir Federal 

Muhasebe Yüksek Mahkemesi (US Court of Accounting Appeals) kurulmalıydı.  

 

Spacek’in bu önerisi çok ünlendi, ama önerinin kendi güçlerine tehdit 

oluşturduğunu düşünen öteki büyük muhasebe firmaları kargaşa yaratacağını 

öne sürerek öneriye şiddetle karşı çıktılar. Öyle de olsa Spacek, öteki büyük 

firmaların kızgınlığına rağmen önerisini şiddetle savunmayı sürdürdü ve 

uygunsuz muhasebe uygulamaları yüzünden, önce petrol endüstrisini, daha 

sonra demiryollarını ve uzun vadeli kredi kurumlarını ( Savings and Loans 

Associations) hedef alarak eleştirmeye başladı. Demiryolu şirketlerini, 

“Eyaletlerarası Ticaret Komisyonu” (Interstate Commerce Comimission) ‘un 

modası geçmiş kurallarına uyarak, rayları, makasları ve bunlara benzer birçok 

yatırımı amortismana tabi tutmadıkları için dönemsel kârlarını en az % 50 

oranında yüksek göstermekle suçladı. Bu eleştiriyle bağdaşık biçimde AA 

önerilerini benimsemeyen iki demiryolu şirketini denetlemekten vazgeçti. 

Böylece AA, önemli müşterilerini yitirse bile, kendi görüşünü uygulamaktan 

çekinmediği konusundaki ününü pekiştirmiş olmaktaydı. 

 

Uzun vadeli kredi kurumlarında patlayan bunalım, Büyük Sekiz’lerden2 tümünü 

de sarsmıştı. Fakat AA, bunalımdan temiz çıkmıştı. Çünkü bu alandaki 

müşterilerinden çoğunu, yıllar önce terketmişti. Bu finansal kurumlar, muhasebe 

kurallarındaki bir boşluktan yararlanarak, takside bağlamak suretiyle 

geciktirdikleri vergileri, aktife ve gelire kaydederek net kârlarını önemli oranda 

yüksek göstermekteydiler. 

 

AA, uygulamanın yanlış olduğunu, kuralın ve müşterilerin muhasebelerini 

değiştirmeleri gerektiğini öne sürmekteydi. Müşteriler, önerileri reddettiler; AA 

da tümünü terk etti. Bir konuta sahip olmak ümidiyle halkın yaptığı tasarruflarını 

emanet ettiği bu kurumlardan birçoğu ekonomik bunalım içinde batmış, ama AA 

dürüst firma olarak ününe ün katmıştı.  

 

Böylece AA’nın doğruluğu, bir kez daha perçinlendi. Firma, kendi ödünsüz 

kurallarını yıllar boyu oluşturacak bir Arthur Andersen’li simgesi geliştirmiş, tek 

tip giyimde ve davranışta özenilecek “Tek Andersen’li Tipi” ve bir “Tek Firma” 

imajı yaratmıştı. AA’da çalışmak 1990’larda artık bir “yaşam biçimi” haline 

gelmişti.  

 

                                                 
2   Big Eight: Arthur Andersen, Arthur Young, Coopers and Lybrand, Ernst and Whinney, 
Deloitte Haskins and Sells, Peat Marwick and Mitchell, Price Waterhouse, Touche Ross 
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Bir üniversite kadar genişlemiş olan “Mesleki Eğitim Merkezi” (Illinois Eyaletinin 

1970’lerde 42 bin nüfusu olan St. Charles kasabasında kuruldu), tüm dünyadaki 

çalışanların sıkı bir eğitimden geçerek biçimlendirilmesini ve AA’lı olmasını 

sağlamaktaydı. Yerleşik AA’lı uzmanlara özel bir ad da konmuştu: Android. 

 

2000 yılına gelindiğinde, öteki muhasebe ve denetim firmalarından farklı bir 

kültüre sahip insanlardan kurulu, gururlu bir firma olmuştu. Firmanın amblemi 

olan çift kapı firmaya karşı duyulan güvenin bir simgesi olarak görülmeye 

başlamıştı. 

 

Kurulduğu günden beri AA, müşterilerinden gelen muhasebe ve denetim ile ilgili 

danışmanlık işlerini de kabul etmiş ve müşterilerine muhasebe sistemi geliştirme 

ve iyileştirme alanlarında da hizmet etmişti. Önceleri muhasebe ve denetim işleri 

ile ilgili finansal raporlama alanındaki danışmanlık işleri, gittikçe genişlemiş ve 

2000 yılında topluluk için önemli satış geliri ve kâr katkısı sağlayan iki 

danışmanlık birimi oluşmuştu. Bunlardan biri, artık ayrı bir firma olarak 

çalışmakta olan Andersen Danışmanlık (Andersen Consulting) şirketi, ikincisi de 

ana denetim firmasının bir parçası olarak çalışan İşletme Danışmanlığı Grubu idi. 

 

Bilgisayarın Muhasebecilerle Tanışması: 

 

Kuruluştan beri müşterilerine denetim işleri ile ilgili yönetim danışmanlığı hizmeti 

de sağlayan AA’nın danışmanlık işleri, liderlerinin denetim işlerindeki titizliği 

yüzünden, 1950’ye kadar fazla gelişmemişti. 1970’den başlayarak AA’ya gelen 

yönetim danışmanlığı işleri, sayı ve tutar olarak hızla artmaya başlamıştı. Bu 

gelişme, ortaklarının hepsi de muhasebe denetim uzmanı olan AA’da firma 

kültürü ile sıkı sıkıya birbirine bağlı grup içinde ve özellikle danışmanlar arasında 

bazı kıskançlıklar ve kızgınlıkların gelişmesine sebep olmaya başlamıştı. 

 

1990’larda Arthur Andersen Danışmanlık Şirketi, AA Denetim Firması’nın en 

büyük düşmanı ve tehdit edici riski haline gelmişti. Bu tarihlere kadar denetim 

firması içinde birbirine bağlı kenetlenmiş kişilerden oluşan firmanın, danışmanlık 

firması içindeki “düşman kardeşleri” ile boğuşur duruma gelmesi, AA denetim 

firması denetçilerini şaşkınlıklara ve kararsızlıklara sürüklemekteydi. 

 

2002’de denetim firması dağıldıktan sonra, ilgili herkes (tüm muhasebe mesleği 

ve iş hayatı dahil) 1990’lara kadar birbirine bağlı, aynı kültürle yetişmiş 

Andersen'cilerin, bu duruma nasıl düştüklerini merak etmeye başlamışlardı. 

 

Firmanın tarihini gözden geçirenler, sonun başlangıcının 1953’e kadar gerilerde 

olduğunu düşünmekteydi. Firmanın kuruluşundan beri müşterilerine gereken 

danışmanlık hizmetini de veren AA denetim uzmanları, 1951’den beri ortaya 
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çıkan bilgisayarların, firmaları içinde kullanımını sağlamak amacını güden 

müşterilerinden, bilgisayar kullanımı konusunda danışmanlık hizmeti için büyük 

talepler almaya başladılar. Bilgisayar kullanımı konusunda yapılabilirlik (fizibilite) 

talepleri çığ gibi artmaya başlamıştı. 

 

Patlayan Danışmanlık İşleri: 

 

Bu büyük danışmanlık taleplerini karşılamak üzere AA, “Yönetim Hizmetleri 

Bölümü” (Administration Services Division) adı altında bir birim kurmuş ve bazı 

denetim uzmanlarını bu birimde görevlendirmişti. Bölümün yıllık geliri, 1956’da 

1,8 milyon dolara, bir önceki yılın tam iki katına ulaşmıştı. Danışmanlık 

hizmetlerinin bu hızlı büyümesi sırasında, danışmanlık hizmetleri, denetim 

uzmanlarınca yapılmakta ve bu denetim uzmanlarının danışmanlıkta görev 

almadan önce en az iki yıl denetim hizmetlerinde çalışmış olmaları 

gerekmekteydi. Bu hızlı büyüme, 1964’te bu iki yıllık denetim şartının 

kaldırılmasına neden olmuştu. Bundan kısa bir süre sonra da Danışmanlık 

Birimi’ne firma dışından,  denetim eğitimi ve deneyimi kazanmamış olan 

danışmanların da işe alınmasına karar verildi. 1968’de danışmanlık 

hizmetlerindeki büyüme hızlanmış; birimin adı “Yönetim Bilgi Sistemi 

Danışmanlık Bölümü” (Management Information Systems Consulting Division) 

olarak değiştirilmişti. Firma birbirine kenetlenmiş denetim uzmanları dışında ve 

onlardan farklı biçimde yetişen danışmanlarla dolmaya başlamıştı. Danışmanlar, 

bu en büyük (1960’larda AA, 8 Büyük Denetim şirketinin en büyüğü idi) denetim 

firmasında “ortak” statüsüne (denetim hiyerarşisinin en üst basamağı) geçmeye 

başlamıştı. 1990’lara yaklaştıkça, bilgisayar talebinde de patlamalar oldu. 

 

Bu hızlı gelişmeler içinde bazı büyük şirketler, gürültülü biçimde batmaya ve 

batan firmaların denetçileri de gittikçe artan miktarlarda dava konusu olmaya 

başlamışlardı. Önceki yıllarda denetim uzmanlarının, batan şirket davalarında 

“davalı” olmaları çok az görülürken, denetçilerin davalı olduğu büyük iflas davası 

sayısı 1970’de 71’e, iki yıl sonra da 200’e ulaşmıştı. Bu davalarda denetçiler için 

ortaya çıkan tazminat tutarlarıyla cezalandırmaları, dünyaya yayılmış Sekiz 

Büyükleri yıldırmakta ve bu riskin sigortalanması, gittikçe zorlaşmaktaydı. 

 

1970’lerde AA’nın danışmanlık biriminin, çalışan kişi başına cirosu ve kârlılığı, 

denetim hizmetinden elde edilen ciroyu ve kârlılığı geçmişti. 1978’de danışmanlık 

cirosu, tüm firmanın 546 milyon dolarlık cirosunun %21’ine ulaşmıştı. 1970’i 

izleyen 10 yılda, AA çalışanlarının sayısı, 9.000’den 18.000’e yükselmişti. 

 

Tüm denetim firmalarında hızla artan danışmanlık hizmetleri, meslek içinde, 

tartışmalara neden olmaktaydı. Danışmanlık hizmetlerindeki bu gelişmenin, 

denetim hizmetinin gerektirdiği “bağımsızlık” duruşu için zararlı olduğu görüşü 
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de yaygınlaşmakta ve denetim firmalarının danışmanlık hizmeti yapmalarını 

sorgulayan tartışmaları yoğunlaştırmaktaydı. Dünyanın en büyük denetim firması 

olan AA’den toplumlar, çözüm beklemekteydi; 1970’lerin sonunda Kongre’nin 

Senato kanadı, çözüm için AA’ya başvurdu. 

 

ABD’nin Sermaye Piyasası Kurulu olan “Securities and Exchange Comission” 

(SEC) , 264 No.lu kararını, bu gelişmeler içinde yayınlamıştı:  

 

“Toplum, bağımsız kamu muhasebecilerinin, gittikçe artan 

denetim dışındaki işlerinin... onlarda bulunması gereken 

bağımsızlık, tarafsızlık ve muhasebe mesleğinin gerektirdiği 

profesyonellik ilkeleriyle bağdaşmadığı konusunda ciddi 

kaygıya düşmüştür.” 

 

Bu ifade, Komisyonun, denetim uzmanlarının ve onlardan oluşan firmaların, 

denetim-dışı hizmetler yapmalarını istemediğini göstermekteydi. 

 

Sonun Başlangıcı: 

 

AA, 1979’da firmanın ikiye bölünmesini, birinin sadece denetim uzmanlığı (audit) 

işi, ikincisinin de denetim dışı danışmanlık işlerini yapmasını düşünmüş, ama bu 

öneri genel kurulda kabul görmemişti. 1970’den beri firmayı yöneten Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mr.Harvey Kapnick önerisinin reddedilmesi 

sonunda istifaya davet edilmiş ve firma içinde gelişen iki başlılık giderilememişti. 

Mr.Kapnick, bir süre kendisine güvensizlik gösteren çoğunlukla savaşmış, ama 

iki firmanın ayrı ayrı yaşayamayacağını düşünen çoğunluğun baskısına 

dayanamamıştı. 14 Ekim 1979’da erken emekli olacağını ilan etmişti. Mesleğin 

geleceği açısından çok değerli bir karar vermiş olan SEC, sonraları görüşünde 

ısrarlı olmamış; meslek ve AA, firmalar içindeki bu büyük çelişkiyi giderememiş 

ve bir süre üzerini küllemeye çalışmışlardı. Geleneksel olarak kendi kendini 

denetlemeye alışmış olan denetim uzmanlığı mesleği, bu konuda yıllarca karar 

verememiş ve mesleğin saygınlığına büyük zarar vermişti.  

 

Bununla birlikte toplum içinde,  konu ile ilgili tartışmalar mesleğe ve büyük 

firmalara zarar vermeye devam etmişti. Meslek, sorunu çözüme bağlayacağı 

yerde, 1980 ‘lerde ABD “Kamu Muhasebecileri Enstitüsü’nün (Institute of 

Certified Public Accountants) reklam yasağının kaldırmasından sonra yoğun bir 

reklam kampanyasına başlamıştı. Sonunda meslek, yoğun reklam 

kampanyalarının yolunu açabilmişti. Geleneksel olarak reklamdan uzak duran 

bağımsız denetim uzmanlığı mesleği, tam gerçekleri yansıtmayan abartılı 

reklamlar nedeniyle de saygınlığından kayıplara uğramıştı.  
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AA içinde güç kazanan danışman ortaklar, firmanın denetçilerin egemenliğinde 

olmasından sürekli yakınmakta, yönetimde ezildiklerini söylemekte ve bazı 

hallerde yıpratıcı eylemlere başvurmaktan da çekinmemekteydiler. 1980’lerde, 

firmanın iki kanadındaki çekişmenin kamuoyundan gizlenecek yönü kalmamıştı. 

AA, başlangıçtan beri bir denetim firması olduğundan, denetçi-ortaklar 

egemenliğinde bulunmakta ve danışmanlık yapan ve bazıları da “ortaklık” 

düzeyine ulaşan danışmanlar, hep denetçi-ortaklar emrinde çalışmak zorunda 

bırakılmaktan yakınmaktaydılar. Danışmanlık birimi güçlendikçe ve danışman-

ortak sayısı arttıkça, danışmanlar, ikinci planda kalmalarından yakınmakta ve 

1980’lerde bu yakınmalar, kavgalara dönüşme eğilimi göstermekteydi. Durumu 

düzeltmeye çalışan Kapnick, sorunun daha da karışmasına neden olmuş ve 

sonunda kendisi, erken emekliliğini istemek zorunda kalmıştı. Şubat 1980’de 

onun yerini alan Mr. Duane Kullberg’in uzlaştırıcı çabaları da danışmanların, 

firma içinde güçlerini artırma çabaları da yeterince etkili olmamakta; AA temelde 

denetim firması olma özelliklerini yitirmek istememekteydi. Bu tartışmalar 

içinde, Danışmanlık Birimi’nin firma içinde büyüyüp gelişmesine büyük katkıda 

bulunmuş olan Danışmanlık Direktörü, danışman-ortak Mr. Victor Millar, 1986’da 

istifa etti. Ayrılan direktör, Saatchi&Saatchi grubunun desteğiyle reklamcılar 

dünyasının en büyük danışmanlık şirketini kurmaya yöneldi. 1988 de firmanın 

danışmanlık cirosu yılda %33 büyürken, denetim cirosunun yıllık büyüme hızının 

%14’ü aşmaması, bu kavgada danışmanların güç kazanmasına neden olmuştu.  

 

AA’nın başkanı Kullberg, eski dostu ve eski danışmanlık direktörü Mr. Millar ile 

kahvaltı ederken, AA Danışmanlık Birimini satın almak isteyen eski 

direktöründen, Danışmanlık Birimi için 1 milyar dolarlık (O zamanki birim net 

kârının yaklaşık 5 katı) bir fiyat teklifi ile karşılaşmıştı. Kullberg bir kaç gün sonra 

teklifi geri çevirdi.  

 

1987’de firmanın en yetkili danışman–ortakları, Londra’da ayrıca toplanarak 

birimin adını (Yönetim Bilgi Sistemleri Danışmanlık Bölümü) “Andersen 

Danışmanlık” olarak değiştirmeye karar verdi. Denetçi ortakların çoğunlukta 

bulunduğu AA Yönetim Kurulu, firmanın temel ortaklık sözleşmesine bir rekabet 

yasağı fıkrası eklemek şartıyla öneriyi kabul etmişti. Bu hükme göre, birimden 

herhangi bir nedenle ayrılacak olan danışman-ortak, bir yıl süreyle aynı iş 

dalında iş kabul etmeyecekti. 

 

Danışman-ortaklar bu rekabet yasağı hükmü ile şiddetle savaşarak şartın 

kaldırılmasını sağlamışlar, ama bu savaşa liderlik eden, başkanlarının da işten 

kovulmasını önleyememişlerdi. 1988’deki bu olaydan sonra bir danışman ortağın 

şu söylevi, durumu özetlemektedir:  
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“Eğer ABD’de zenci olup da otobüslerin arka sıralarında 

oturmaya mahkum olan insanların duygularını öğrenmek 

istiyorsanız, Arthur Andersen’de danışman ortak olmalısınız.”  

 

1990’ların başında AA Denetim ile AA Danışmanlık arasındaki büyük savaş 

başlamış ve 1990’ların sonunda firmayı parçalayacak bir nükleer savaşa 

dönüşmüştü. Bu savaş 2002 Ağustos’unda AA’yı tarihe gömdü. 

 

Danışmanlık Bölümünün Mr. Victor Millar’dan devralan Mr. Brebach’ın görevine 

son verildikten sonra bu iki danışman güçlerini birleştirerek savaşı 

sürdürmüşlerdi. Bu ikili, Mr. Millar’ın kurduğu danışmanlık firmasında bir araya 

gelerek, Andersen Danışmanlık uzmanlarıyla görüşmeye başladılar. AA,  bilgi ve 

personel hırsızlığı suçlamasıyla onları dava etti. 1989’da dava uzlaşmayla karara 

bağlandı, ama düşmanlık süre geldi. 

 

AA firması da, Mr. Kullberg’in yönetiminde bu biçimsiz durumun giderilmesi için 

uğraşıyordu. Sonunda firma, Andersen Consulting Birimi’nin ayrı bir kâr birimi 

olarak örgütlenmesi kararına ulaştı: 1988’deki bu karara göre, denetim ve 

danışmanlık birimleri olarak kârları, ayrı ayrı, ortaklar arasında pay edecekler, 

ama kârı daha düşük olan grup, kârı yüksek olan birimin kârlarından %15’e 

kadar aktarmak hakkına sahip olacaktı. İş dallarının 1990’lardaki durumuna 

göre, yıllar yılı, hep Danışmanlık, Denetim birimine, kârlarının %15’i oranında 

katkılarda bulunmaktaydı: Danışmanlara göre, kâr paylaşımı, tek yönlüydü. 

 

AA’nın 75’inci kuruluş yılı olan 1988’de, firmanın toplam cirosu olan 2,8 milyar 

doların %40’ı (iki yıl önceki oran %33’tür) danışmanlık biriminden gelmişti. Yeni 

karar, 1989 yılbaşında uygulanmaya başlamış, Andersen’in Genel Yönetim 

Kurulu’na Andersen Danışmanlık’tan bir üye eklenerek, danışman ortak sayısı, 

24 üyeli kurulda 7’ye yükselmişti. Yönetim Kurulu, 1970’lerde denetim işlerinin 

ortak başına düşen tutarı, danışman ortaklar başına düşen kâr payından az 

olduğu dönemlerde, ortak başına dağıtılan kâr paylarını eşitlemek üzere, 

danışmanlık bölümü toplam kârının %15’ine varan bir kısmının denetçilere 

aktarılmasına da karar vermişti.  

 

1990’larda AA denetim ve ondan ayrılan AC, iki ayrı şirket gibi çalışmaya 

başlamışlardı. Ama artık AC korkunç bir hızla büyüyerek, dünyanın en büyük 

danışmanlık şirketi olmuştu. Çok büyük cirolar yapıyor ve kârlarının %15’ini ana 

şirket ortaklarına aktarıyordu. 
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AC’nin Öldürücü Utkusu: 

 

1994’de AC’nin cirosu, AA’nın cirosu düzeyine erişti. AC danışmanları, artık 

denetçilerden iş almıyor, onlara hesap vermiyorlardı. Onlar artık bağımsız iş 

alıyor, yapıyor ve yüksek kârlar elde ediyorlardı. 1997’de AC’den AA’ya aktarılan 

kâr tutarı, 170 milyon doları geçmişti. Bu gelişmeler, topluluk içinde AC’nin güç 

kazanmasına AA’nın da güç yitirmesine neden oluyordu; denetçilerle 

danışmanlar arasındaki savaş, danışmanların zaferiyle son bulmak üzereydi. 

 

Bu savaşın yorgun düşürdüğü son denetçi başkan, Mr. Larry Weinbach, 1997 

Şubat’ında, Ağustos’da emekli olup, işten ayrılacağını açıkladı. Kısa süre sonra 

Weinbach, Unisys Bilgisayar Şirketi’ne Genel Müdür olacaktı. Nisan 1997’de 

Denetim ve Danışmanlık şirketlerinden 2800 ortağın Paris’teki Genel Kurul 

toplantısında, Danışmanlık Bölümü Başkanı Mr. George Shaheen, AA topluluğu 

başkanlığı için aday gösterildi. Firmanın 85 yıllık tarihinde bir ilk daha 

gerçekleşmişti. Denetim ortaklarının bir başkan adayı olmasa da, denetçi ve 

danışmanlık cephelerinden eşit üyesi olan 12 üyeli Aday Tespit Komitesi’nin 

Shaheen’i aday gösteren önerisi, 2/3’si denetçi olan 24 üyeli Yönetim Kurulu 

tarafından benimsenmedi. Yönetim Kurulu’nun 2/3 çoğunluğunun desteği 

olmayan bir başkan adayının Genel Kurul’a sunulması olanağı yoktu. Denetçi ve 

danışman ortak adaylarından hiç biri, Yönetim Kurulu’nda 2/3 ve Genel Kurul’da 

da çoğunluğu sağlayamadı; firma başsız kalmıştı; vekillerle, ya da geçici 

başkanlarca yönetiliyordu. 

 

AC’nin başkanı Mr.Shaheen, AA Başkanı Mr.Weinbach’tan bu tartışmalar içinde 

AC’nin sahibinin, hukukçular tarafından tespit edilmesini istedi. Hukukçular, 

AC’nin danışman ortakların olduğunu, fakat gruba karşı bazı hukuki 

sorumlulukları bulunduğunu kararlaştırdılar. Bu hukuki görüşü alan danışman 

ortaklar, 17 Aralık 1997’de toplandılar ve bir çekimsere karşı oybirliğiyle AA’dan 

ayrılmaya karar verdiler. Artık grup içindeki savaş, açığa çıkmış ve ilan edilmişti. 

Danışman ortaklar, AA’nın temel kurallarının tümünü çiğnemişlerdi. Dünyanın en 

güçlü firmalarından sayılan AA, kendi içindeki kavgalar yüzünden sorun 

karşısında çaresiz kalmıştı.  

 

Dünyanın büyük firmaları 1990’lardaki birleşme dalgası içinde birleşip büyürken, 

AA grubu ayrılma, parçalanma savaşı vermekteydi; tüm uzlaşma girişimleri 

başarısız kalmaktaydı. Savaş gittikçe kızışıyor ve çirkinleşiyordu. Seçilen hukuki 

arabulucular, kısa sürede işi fark ediyorlardı. Ayrılıkçı tartışmayı ve savaşı 

başlatan Mr. Shaheen bile, 1999 Eylül’ünde AC’den ayrılacağını açıkladı. AA, AC 

ve kamuoyu, şoktan şoka sokulmaktaydı. AC’nin firma adıyla gruptan ayrılması 

için AA’ya ödenmesi gereken bedeller, 1 milyar dolarla 14,6 milyar dolar 

arasında tartışılmakta, önerilmekte, taraflarca reddedilmekteydi. 
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Kuruluştan beri uzun yıllar hizmet eden büyük başkanlar ve liderler devri artık 

kapanmıştı. AA, 1990’lar boyunca, Yönetim Kurulu Başkanları ve üst düzey 

yönetici ortaklar, çok sık değişmekteydi. Danışmanlar, firma ortağı olmak, 

Yönetim Kurulunda sayılarını artırmak ve her projede denetçi-ortaklar emrinde 

çalışmak zorunluluğundan kurtulmak için sürekli çaba göstermekte, bazı hallerde 

denetçi-ortaklar dışında, sadece danışman-ortakların katıldığı toplantılar 

düzenlemekteydiler. 

 

Denetçi ortaklar, uzlaşma noktaları bulmak için çok çalışmakta, ama fazla 

başarılı olamamakta idiler. Bu uzlaşma amaçlı çalışmalar içinde AA, kuruluştan 

beri üzerinde titrediği tek bütçe geleneğini bile terk etmek zorunda kalmıştı. 

Geleneklerin en başındaki, firmanın “denetçi” vizyonu bile değişmişti. Firma artık 

“danışmanlık” vizyonuna doğru yürüyor; ama bu arada geleneklerinden ve 

ilkelerinden birçoğunu da yitiriyordu. Denetçiler, bu değişimi, firmanın felaketine 

neden olacak gelişmeler olarak görmekte, danışmanlar ise “çağdaşlaşmanın 

gereği” saymaktaydılar.  

 

Denetçi ortakların çıkarlarını dengelemek için düzenlenmiş ücretleme ve kâr 

paylaşım sistemi, danışmanlık işleri genişleyip danışman ortakların firmaya 

sağladığı gelirler arttıkça, danışman ortakların çıkarlarına uygun düşmemekte ve 

danışmanların yakınmalarına neden olmaktaydı. Çok sayıda ülkeye dağılmış çok 

uluslu müşteriler arttıkça, 72 ülkede faaliyet gösteren denetim ve 

danışmanlardan oluşan 18000 kişilik çalışanlar sayısı için, AA’nın geleneksel 

ücretleme sistemlerinin yetersiz kaldığı öne sürülmekteydi. Böyle olmakla birlikte 

bu yakınmalar birçok çalışanı ilgilendirdiği halde, danışmanlara göre onlar 

dikkate alınmıyor ve bir türlü uygulanabilir bir çözüme bağlanamıyordu. 

 

Elde edilen büyük denetim ve danışmanlık, ya da her iki alanı da birleştiren 

karma işlerle ilgili olarak çok sayıdaki ülkelerde uygulanan projelerde çalışmalar, 

müşteriye en iyi hizmet sağlanmasından çok, projeye katkı sağlayan uzmanların 

ücretlendirme sistemleri üzerinde yoğunlaşıyor, çıkar kavgaları yüzünden 

müşteriye en iyi hizmet götürme amacından hızla uzaklaşabiliyordu.  

 

AA’nın geleneksel kuralı, her projenin bir denetçi-ortağın yönetiminde 

gerçekleştirilmesiydi. Danışmanlık işleri arttıkça ve büyüdükçe, bu projelere 

danışman-ortakların başkan olması öne sürülmüş, ancak bu temel kural 

değiştirilmemişti. Tek ülkeye ve tek firmaya göre düzenlenmiş paylaşım ve iş 

yapım sistemlerinin, çok-uluslu karmaşık işlerde yetersiz kaldığı, gittikçe daha 

fazla öne sürülmekteydi. 
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Ücretlendirme sistemi, zaman içinde geliştirilmiş, başarıya dayanan ve 

başlangıçta firma içindekilere çıkarların dengeli dağılımını sağlayan bir sistemdi. 

Müşteriden gelen işler, rekabet fiyatlarına göre normal düzeylerde tespit edilip, 

içinde çalışacak uzmanların eğitim ve deneyim düzeylerine göre 

ayarlanmaktaydı. Denetçilere göre bu ideal bir sistemdi ve yıllarca çok iyi 

sonuçlar vermişti. Ancak firma,  muhasebe ve denetim alanında doğruluğu, 

dürüstlüğü ve güvenilirliği konusunda büyük ün kazandıktan ve ünü dünyanın 

çok sayıda ülkesine yayıldıktan sonra, ücretleme sistemi, bu gelişmeye göre 

değiştirilememişti; egemen görüş, sistemin bu gelişmeye uygun olduğunu öne 

sürmekteydi. Danışmanlar, bu sisteme karşı çıkınca, projeler, ücretleme 

sistemindeki tartışmalar yüzünden uzun süreler askıda kalmaktaydı. Üstelik bu 

tartışmalar, bazı hallerde müşteri hizmetlerini geciktirmekte, kaliteyi düşürmekte 

ve fiyat yükseltmelerine neden olmaktaydı.  Gerçekten, AA’nın hizmet fiyatları, 

1990’larda çok yükselmeye, rekabet fiyatlarının çok üstüne çıkmaya başlamıştı.  

Çünkü içerde denetçi ve danışman ortaklar, “pastadan pay alma” yarışına 

girmişlerdi. Denetçi ortaklar, bu görüşleri yüksek sesle ifade etmekte ve 

danışmanların iyi yolda olmadıklarını söylemekteydiler.  Bununla birlikte denetçi 

ve danışman ortaklar arasındaki bu zararlı rekabet ortamı, birçok yöneticinin 

dikkatinden kaçmamış, zaman zaman bazı araştırmalara ve grup çalışmalarına 

konu edilmiş ve fakat 2002 Ağustos’unda firma dağılıncaya kadar değişmeden 

yürürlükte kalmıştı.  

 

Bu sistemler, firmanın kuruluştan beri bu konularda (ve aynı zamanda mesleki 

mükemmeliyete ulaşma alanında) yıllar boyu ulaştığı ilke ve kuralları 

değiştirmeye yönelmiş bulunmakta ve dışarıdan bakılınca onların “gülünç 

görünmelerine” neden olmaktaydı. Artık çalışanlar, firmaya yüksek fiyatlı iş 

getirmek ve müşterileri “yolmak” için çalışır duruma gelmişlerdi. Firma içinde 

kişisel dostluklar gelişiyor olsa da dostlar, arkadaşlar ve iş projeleri üzerinde 

çalışanlar, kendi paylarını artırma yarışında iş arkadaşlarının haklarını engelleme 

yönünde çalışmaya başlamışlardı. Bazıları, birlikte çalıştıkları insanları 

“kendilerinden para çalmaya” niyetli kişiler olarak görmeye başlamışlardı; çünkü 

paylaşım sistemi, proje gelirlerini sadece katılanlara ve güçlülere dağıtma 

esasına gittikçe daha fazla dayanır hale gelmiş bulunmaktaydı. 

 

Firma, kuruluşunda denetçi olduğu için müşteriler için yapılan fiyatlama 

yöntemleri, müşteriye fazla fiyat yüklenmesini önleyecek kurallara dayatılmıştı; 

bu alanda müşteriye “fahiş fiyat” yükleme olanakları yok gibiydi. Ama 1950’lerin 

sonuna doğru hızla gelişen danışmanlık alanında kurallar gevşek, “fahiş fiyat” 

yüklemek çok daha kolaydı. Denetçi ortaklara göre danışmanlar, bu kolaylıktan 

bol bol yararlanmaktaydılar.  
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AA’nın uzman olduğu danışmanlık alanlarında (bilgi ve rapor sistemi kurma, 

bilgisayar uygulamaları ve işletim sistemleri geliştirme, yolsuzlukları önleme 

sistemleri v.b.) 50.000 $’a kolayca yapılabilecek işlere, 250.000.$’lık fiyatlar 

almak işten değildi; firma ilk 85 yılında geliştirdiği şöhretle bunu yapabilecek 

güçteydi. Ama bu fiyatlama biçimi, birçok müşteriyi AA’dan soğutmakta ve 

birçoğunun başka danışman firmalara yönelmelerine neden olmaktaydı. 

Danışmanlık işlerini başka firmalara taşıyan firmalar, çoğu zaman denetim 

işlerini de birlikte götürmekteydiler. Bunlar, AA’daki yöneticileri fazla rahatsız 

etmemekteydi, çünkü 1990’ların sonuna kadar, firmanın büyük ismi ona bol bol, 

yüksek fiyatlı yeni işler sağlamaktaydı. 

 

Çalışanların zamanı, hizmetin iyileştirilmesinden çok, müşteriden koparılan 

paranın paylaşılma biçimine harcanmaktaydı. 

 

AA’nın AC ile Savaşı: 

 

Yinelemekte yarar var ki, savaş birdenbire ortaya çıkmamıştı. Firmamız tarihi 

özetle anımsanacak olursa, 1990’da kamuya açıklandığı zaman, yaklaşık 40 yılı 

aşkın bir oluşma dönemine sahipti: 1913’te kurulmuş olan firma, 1947’ye kadar 

kurucusunun doğruluk ve dürüstlük temeline dayanan kuralları ile gelişmiş, 

1947’deki ölümünden sonra firma dağılma tehlikesi geçirmiş olsa da, 

sürdürülebilmişti. Spacek, firmayı aynı kurallarla, 1963’te önce Genel Müdürlüğü, 

1970’te de Yönetim Kurulu Başkanlığını, firmanın liderliğini terk ettiği zamana 

kadar ödünsüz bir biçimde yönetmişti. 1950’de hızlanarak gelişen danışmanlık 

hizmetleri, firmanın uzun yıllar boyu geliştirdiği ilke ve kuralları zorlamaya 

başladı.  Denetçilerle danışmanlar arasındaki ilk sürtüşme ve kural zorlamaları, 

1960’ların sonuna doğru başlamıştı. Bu dönemden sonra, mesleki kurallara 

uygun olarak yetişmiş olmayan deneyimli danışmanlar, AA’da işe alınmakla 

birlikte, AA’ya girdikten sonra, en az iki yıl denetim eğitimi ve deneyimi 

kazanmak zorunda idiler. Bu zorunluluk danışman-ortakların baskısı ile 1964’de 

kaldırılmıştı. Fakat bu alandaki en önemli gelişme, danışmanlık işlerinin denetim 

işlerinden çok daha hızlı büyümesi olmuştu. 1988’de Danışmanlık cirosu, grubun 

2,8 milyar dolara yükselmiş toplam cirosunun %40’ını sağlamış, denetim 

bölümüne devrettiği kâr tutarı da 175 milyon doları bulmuştu.3 Artık AA’de,  

mesleki yeterlilikten çok, ciroyu ve kârlılığı artırmak hedefi öncelik kazanmıştı. 

 

1990’larda hemen hemen başsız kalan firma ortakları, birbirinden nefret eden 

denetçi ve danışman gruplarına ayrılmış ve birbirleri ile kavgalı hale gelmişti. 

                                                 
3  Yıllık ciro ve kâr artışı, denetim işlerinden yüksek olan danışmanlık bölümü, yıllık 
kârlarının %15’ini denetçi ortaklara dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu’nun emrine vermek 
zorunda idi. 1990’lardan beri uygulanan bu kural, danışman ortaklara göre, egemen olan 
denetçi ortakların yaptığı bir haksızlıktı. 
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Firmaya hayat veren Ortaklar Genel Kurul’u 1998,1999 ve 2000 yıllarında hiç 

yapılamaz olmuştu. Firma fiilen 2’ye ayrılmıştı: AA ve AC. 

 

1974’de büyük ümitlerle ve iş dalına örnek olmak üzere, AA faaliyetlerini 

denetlemek amacıyla firma dışından üyelerle kurulan “Kamu Gözetim Kurulu” 

(Public Oversight Board), 1990’larda artık toplanmıyordu. Ciroyu ve kârı 

artırmak ve kişisel payı genişletmek amacı, firmanın tüm ilke ve kurallarının 

önüne geçmişti. Firma hızla büyüyor, ama kuruluştan beri en önde tuttuğu, 

müşteriye en üstün nitelikli mesleki hizmetin sunulması, en düşük fiyata 

müşteriye en iyi hizmeti vermek, doğruluktan, dürüstlükten şaşmamak idealleri 

ile dünyada dürüstlük simgesi haline gelmiş firma, 1990’ların sonundaki haliyle, 

yüksek gelir elde etmek için bu ilkelerden ödün veriyor ve içinde çalışanların 

çoğu da bunu biliyordu. Sık sık, durumu düzeltmek amacıyla komisyonlar 

kuruluyor, sorun genel kurul toplantılarında ele alınıyor, ama kesin çözüm bir 

türlü bulunamıyordu. Denetçi üyeler, ilk iki liderin yeteneklerinin özlemini 

çekmekteydiler. 

 

1974’de firmanın mesleğe örnek olacak biçimde yıllık faaliyet raporu 

yayınlamaya başlaması ve kendiliğinden, meslek dışı üyelerden oluşan bir “Kamu 

Gözetim Kurulu” kurması ve kendi kendini denetime tabii tutması, artık 

unutulmuştu. 1990’da artık kurul toplantıları yapılmıyordu. Oysa, 1974 genel 

kurul açılış toplantısında, o zamanki başkan Mr. Harvey Kapnick şöyle söylemişti: 

 

“Kamu muhasebeciliği firmasının, ekonomimizin özel kesimine 

karşı önemli sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk sadece 

müşteri olan firmaları değil, tüm yatırımcıları, tüm alacaklıları 

ve genel olarak tüm halkı kapsamına olan bir sorumluluktur. 

İnanıyoruz ki; böyle bir kurulun kurulması, iş ve finans 

hayatında firmamızın çabalarına yapıcı ve yararlı bir yeni güç 

ekleyecektir.” 

 

1990’larda firma, kendi içinde denetçilerle, danışmanlar, ABD uzmanları ile öteki 

ülke uzmanları ve tüm firma çalışanlarının birbirleriyle kâr payı paylaşım 

kavgalarına sahne olmaktaydı. Çalışanlar, artık kendi çıkarlarını her şeyin önüne 

çıkarmışlardı. 

 

1990’ların hızlı ekonomik büyümesi, yapılan birçok yanlışı gizlemekteydi; 

dönemin sonundaki ekonomik bunalım, yanlışların çarpıcı biçimde ortaya 

çıkmasına neden oldu. 

 

1997’de AA, “İşletme Denetimi” (Business Audit) adı altında yeni bir ürünü 

pazara sürmeye çalışmaktaydı. “Finansal Denetim”e benzemekle birlikte bu 
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terim, denetim müşterilerine daha fazla hizmet aktarabilmek ve yan ürünlerle 

müşteriden daha fazla hizmet bedeli almak amacını gütmekteydi. Dünya çapında 

büyük bir kampanya ile pazarlanmaya çalışılan bu ürünü, müşteriler ve ABD dışı 

ortaklar fazla tutmadı. Firmalar ve denetim uzmanları, finansal denetimle 

yetinmek istiyorlardı. Ürün, satılamadığı gibi, müşterilerin çoğunda “AA’nin yine 

sinekten yağ çıkarmaya çalıştığı” biçiminde yorumlanmış ve firma imajını 

zedelemişti. 

 

Bu arada, 1998’de ABD ekonomisi, risk kontrolünün, bilgisayar kullanımının, fon 

akımlarının büyük hız kazandığı bir ortamda Uzak Doğu ekonomi bunalımından 

olumsuz yönde etkilenmeye başladı. 1990’larda hızla büyüyen “küresel yayılma”, 

“Yeni Ekonomi” akımı Dünya’yı kaplamaktayken, bunalım hayal kırıklıkları 

yarattı. AA denetim, AC’nin aksine, “Yeni Ekonomi” akımına uymakta güçlük 

çekmekteydi. AC, AA uzmanlarını “sadece muhasebecidirler” diye 

küçümsemekteydi. 

 

Firma içi boğuşmalar, ücret sisteminin çarpıklıklarını gidermek üzere çalışma 

yapılmasını önlemiş ve deneyimli denetçilere prim veren ücret ödeme sistemi 

yüzünden yeni girenlerin ve küçüklerin ücretleri rakiplerinin altında kalmıştı. 

Kıdemlilere büyük gelirler sağlayan bu ücret ödeme sistemi, tüm AA’dan 

ayrılanlar sayısında hızlı artışlara neden olmaktaydı.  

 

1990’larda firmanın yıldız müşterisi ENRON, bütün toplantılarda uzmanlara 

tanıtılıyor ve “10 tane ENRON benzeri müşteri, sorunumuzu çözer” sloganı 

izleyicileri etkileyici multivizyon gösterilerine konu ediliyordu. 1999 faaliyet 

raporunda AA’nın iki yıldız müşterisi ENRON ve WorldCom olarak gösteriliyordu. 

Böylece AA, az sayıda firmadan büyük tutarlarda iş almaya çalışmakta, almakta, 

ama geleneksel “küçük firma dostu” imajını da yitirmekteydi. Ayrıca AA, kendi iş 

riskinin de az sayıda müşteri üzerinde toplanmasına ve her ayrılan müşteriden 

daha çok sarsılma olasılığı ile iş riskini de artırmış bulunmaktaydı.  

 

İlk uyarı zili, 1997’de Waste Managment adını taşıyan çöp işleme şirketinden 

gelmişti. Bu şirketi,1960’lardaki kuruluşundan beri AA denetlemekteydi. 1971’de 

halka açılan firma, adeta çöpü altına çevirmekte, çok yüksek kârlarla hızla 

büyümekteydi. 1971’de hisse fiyatı,  1,84 dolardan 1990’da 40 dolara 

yükselmişti. 1990’ların ortasında firma, başka ülkelere ve alanlara yatırım 

yapmaya başladı. Bu açılımlarda kârları azalan firma, çöp kamyonlarının ve öteki 

bazı varlıkların ömürlerini uzatarak, dönemsel kârları yükseltmek yoluna gitmişti. 

AA denetçileri uygunsuz kâr artırma yöntemlerini tespit edip, yönetimi uyarmış 

ve düzeltilmesini istemişlerdi. Waste Management yönetimi, düzeltmeyi 

yapmamış olduğu halde, görevli AA denetçileri finansal tabloları eksiksiz 

onaylamış ve denetim raporlarında bu durumu açıklamamıştı. Bunun temel 
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nedeni, AA’nın bu müşteriden, 1991’den 1997’ye kadar, denetim ücreti olarak 7 

milyon,  denetim dışı danışma işleri için de 11,8 milyon dolar ücret elde etmiş 

olmasıydı. İlk kuruluş yıllarında olsa, terkedileceği kesin olan bu firma, bile bile, 

AA ilkelerine uymadığı halde korunmuş; yılsonu finansal tabloları AA 

denetçilerince uygunsuzluk, kamuya açıklanmadan onaylanmıştı. Firmanın 

geleneksel kurallarına göre bu uygulama, “bilançolarla topluma yalan söyleme” 

diye suçlanmaktaydı; firmanın tarihi boyunca suçlanmıştı.  

 

SEC, 1998’de her iki firmayı, AA ile Waste Management’i suçlayan bir dava 

açmış, 2001’de Waste Management, suçlamayı kabul etmemek şartıyla, talep 

edilen 7 milyon dolarlık tazminatı ödeyerek davayı kapatmıştı.4  Bunca gelişme 

sonunda bile iki firma da istifini bozmamış, muhasebe hileleriyle, fazla 

gösterilmiş dönemsel kârlar sonucu, yıllar boyunca birikmiş kârlarından 1,7 

milyar doları 1998 yılında bilançosundan silmek zorunda kalmıştı. Davadan 

doğan 7 milyon dolar tazminat ödedikten sonra bile, AA, firmanın denetim ve 

danışma işlerini yapmayı sürdürmüştü. 1,7 milyar dolarlık birikmiş kâr indirimi, 

ABD ekonomik tarihinin, SEC emriyle yapılmış olan en büyük kar düzeltmesi idi. 

Skandalın ortaya çıkmasını izleyen 2000 yılında Waste Management, AA’a 48 

milyon dolarlık denetim işi, 31 milyon dolarlık da denetim dışı işler için sözleşme 

yapmıştı. Arada ENRON skandalı patlak verdiği için Waste Management, bu 

sözleşmeyi iptal etti. Waste Management skandalını yaratan denetçiler, AA’da 

çalışmayı sürdürmüşler; ancak üç yıl süreyle denetim görevi almaları 

yasaklanmıştı. Waste Management, SEC’e ödediği 7 milyon dolarlık cezai 

tazminattan başka, 1998’de davacı şirket ortaklarına da 228 milyon dolar gibi 

büyük bir tazminat ödemek zorunda kalmıştı. 

 

Daha Waste Management skandalı tamamlanmadan, ikinci büyük AA denetim 

skandalı da patladı: Büyük ev aletleri üretici Sunbeam, 1990’ların sonunda 

ödeme güçlüklerine uğramıştı Temmuz 1996’da kurtarıcı olarak Genel Müdür 

atanan Al Dunlop, ilk yıllar da büyük kâr artışları sağlamış ve 1996’da, 12,5 

dolar olan şirket hisselerinin, 1998 Mart’ında 52 dolara fırlamasını başarmıştı. 

Sonradan yapılan SEC araştırmasına göre, Al Dunlop, 1996’da birikmiş zararı çok 

yükseltmiş, 1997’de de büyük bir kâr başarısı gösterebilmek için, fazla üretilen 

ızgaralardan büyük bir kısmı depolarda dururken, satılmış gibi göstererek ciroyu 

ve kârı yükseltmişti. Amacı, bu ani kâr sıçramasından sonra, elindeki hisseleri iyi 

fiyatla satarak çıkar sağlamak ve bu alandaki “kurtarıcı” ününü 

yaygınlaştırmaktı. AA denetçileri, bu cambazlığı tespit etmiş oldukları halde 1996 

ve 1997 finansal tablolarını, bu durumu açıklamadan onaylamışlar, yani yapılan 

muhasebe cambazlığına göz yummuşlardı. 

                                                 
4   ABD hukuk kuralları, tazminat için dava edilenlere, davacı ile böyle bir uzlaşma yapma 
hakkını vermektedir. Uzlaşma halinde, davacı suçlamalarının kabul edilmesi talebinden 
vazgeçmekte, davalı da talep edilen tazminatı ödeyerek davayı kapatmaktadır. 
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13 Haziran 1998’de toplanan ve muhasebe hilesini öğrenen Sunbeam Yönetim 

Kurulu, bu tarihte Al Dunlop’un görevine son vermişti. Sonradan 1997 kârının 

üçte birinin, muhasebe hilesi sonucu olarak yaratılmış olduğu ve 100 milyon 

dolar indirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştı. Sunbeam, 2001 Şubat’ında iflasını 

istemek zorunda kaldı. AA, hatalı olduğunu kabul etmemek şartıyla 110 milyon 

dolar tazminat ödeyerek davacılarla uzlaştı. 

 

Yukarıdaki skandallarla ilgili olaylar son bulmadan, üçüncü bir muhasebe hilesi 

skandalı açığa çıktı. Bu sefer, ABD ekonomi tarihinin kâr amacı gütmeyen bir 

kuruluşundaki en büyük iflas olayı patladı. Arizona Babtist Kilisesi Vakfı İflası. 

Vakıf yöneticileri, 1990’larda 11.000 yaşlı dindarın, büyük vaatlerle topladıkları 

590 milyon dolarını işlettikleri yatırım fonunu batırdıkları halde durumun 

açıklanmasını önlemişlerdi. Denetçi AA uzmanları, sorundan haberdar oldukları 

halde, durumun kamuya açıklanması konusunda hiç bir önlem almamışlardı. 

Finansal gerçeklerin muhasebe hilesiyle toplumdan gizlenmesi biçimindeki 

skandal, 1999 Kasım’ında ortaya çıktı.  2002 Mayıs’ına uzayan davalarda 

açıklandığına göre, AA’nın görevli üç denetçisi, gerekli sorgulamayı zamanında 

yapmışlar ancak böyle şeylerin söz konusu olmadığı konusunda vakıf yönetiminin 

yaptığı gerçekdışı açıklamalara inanmışlar, ya da inanmış görünmüşlerdi. 

 

Vakfın finansal sorunları, 1996’da, muhasebe uygulamalarını onaylamadıklarını 

açıklayan bir kaç vakıf muhasebecisinin istifa etmeleri ile başlamıştı. 

Muhasebecilerin açıklamalarına göre, vakfa yüksek tutarda borçlu görünen iki 

şirket, vakıftan bağımsız değillerdi ve bu borçlarını vakfa ödeyecek mali güçleri 

de yoktu. Vakfa ait düşük değerli bazı taşınır ve taşınmaz mallar, çok yüksek 

bedellerle bu iki şirkete satılmış ve karşılığında şirketlerin borç senetleri 

alınmıştı. Vakfın bilançosunda gösterilen o şirketlere ait borç senetleri, vakfın 

bilançosunu “iyi” göstermekte ve fakat tahsil olanağı bulunmadığı için, bu 

gösterim gerçek dışı bulunmaktaydı. İstifa eden muhasebecilerden biri, bu 

durumu AA denetçilerinden birine açıkladığı halde, AA denetçisi olaya gereken 

önemi vermemişti. 

 

1998’de vakfın mali durumunun özellikleri, yerel gazetelerde yayın konusu 

yapılmaya başladı. Vakıf fonlarına para yatıran yatırımcılar, vakıf yöneticilerini ve 

AA firmasını dava etmeye başladılar. Bu sıralarda ENRON skandalı da patlak 

verdiği için AA, vakıfla ilgili davayı uzlaşmayla çözüme bağlama yolunu seçti. 1 

Mart 2002’de, 217 milyon dolar ödeyerek davacılarla anlaştı. Dava uzlaşmayla 

sonuçlandığı halde, vakıfta görevli denetçi davranışları mesleki standartlarla 

bağdaştırılamadığı için, bağımsız çalışma sertifikalarını ilgili kamu görevlilerine 

iade ettiler.  
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Andersen adı, bundan sonra ortaya çıkan muhasebe skandalları içinde sık sık 

ortaya çıkmaya başlamıştı. AA müşterilerinden ilaç toptancısı HBO Şti. 1998-

1999 cirolarını satışlarını öne alarak yükseltmiş ve böylece kârlarını yüksek 

göstermişti. İki yılda bu yöntemle gösterilen gerçekdışı kâr tutarı 300 milyon 

doları bulmuştu. 1999’da batan Boston Piliç de AA müşterisiydi. AA 

müşterilerinden bir dev şirket olan Global Crossing telekomünikasyon şirketi, 

yüksek borçlarla batmıştı. Temmuz 2002’de başka bir komünikasyon devi Qwest 

de batan şirketler arasında idi. Bir kısmı küçük olan bu muhasebe 

skandallarından birçoğu önemsizdi. Fakat Qwest 1999-2001 arasındaki 220 

hatalı muhasebe işleminde 1,16 milyar dolar gerçek dışı muhasebe kaydı 

yapmıştı. Yalnız 2001’de, Qwest, AA’e 8,3 milyon dolar denetim ve 2,2 milyon 

dolar danışmanlık ücreti ödemişti. Global Crossing 2000 yılında 12 milyon dolar 

denetim ücreti ve 2,3 milyon dolar danışmanlık ücreti ödemişti. 

 

WorldCom’unki asıl büyük olanıydı: Eski AA müşterisi olan bu şirket 2001’de 

AA’ya 12,4 milyon dolar danışmanlık ücreti ödemişti. WorldCom, 21 Temmuz 

2002’de 107 milyar dolarlık varlık toplamı ile iflas talebinde bulunmuştu. Bu 

şirket, o tarihe kadar iflas talebinde bulunan ABD şirketlerinin en büyük varlık 

toplamına sahip olanıydı. İflastan önceki yıllarda önemli, ama çocuksu muhasebe 

hileleriyle, 9 milyar dolar gerçek dışı gelir kaydedilmiş ve fakat AA denetçilerinin 

hiç biri, en küçük bir anormallik görmemişler, bunu denetçi raporlarında 

açıklamamışlar ve o yılların finansal tablolarını onaylamışlardı. 

 

1997-2002 arasında aleyhine açılan davaların davacılarıyla uzlaşmak için AA 

tarafından ödenen tazminat tutarları 500 milyon doları aşmıştı. Ekim 2002’de o 

tarihe kadar kaydedilen 5 en büyük iflastan 3’ü AA müşterisiydi. Tüm bu 

uzlaşmayla sonuçlanan davalarda ödenen tazminatlarla sorun kısa vadede, geçici 

bir hukuki çözüme bağlanmış olsa da, toplumun suçlaması sürüyor ve toplumun 

AA’ya duyduğu güven sarsılıyordu. Ağustos 2002’ye kadar ortaya çıkan bu 

skandallar, AA’ya toplum güvenini ve firmayı tarihe gömmüştü.  

 

Ve 2001’de, ABD toplumu, ENRON skandalı ile sarsıldı. ENRON, 2000’de ABD’nin 

en büyük 7’inci şirketi, en büyük doğalgaz dağıtıcısı, en büyük enerji şirketi ve 

AA’nın en büyük müşterisiydi. AA, Enron’un denetim ve danışmanlık 

hizmetlerinden 52 milyon dolar elde etmişti. Bu yıldız müşteriden ilk kötü haber,  

AA’nın, AC ile savaşı yitirmesi ile ABD Dünya Ticaret Merkezine 11 Eylül terörist 

saldırısının yarattığı kötümser ortamda, ekim başındaki Genel Kurul toplantısında 

geldi: ENRON’un  eylül sonu finansal tablolarında bazı anormalliklerin görüldüğü, 

o zamanki başkan Mr. Josheph Berardino’ya bildirilmişti. Başkan bir kaç gün 

içinde patlayacak finansal raporlama bombasının ilk haberi üzerinde fazla 

durmamıştı.  
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Oysa, başkanın şimdi duyduğu olay, finansal tablolarına yansıyan bu muhasebe 

çarpıklıkları, bir kaç yıldır bilinmekte ve 2001 Şubat’ından beri üst düzey 

ortaklardan kurulan bir komitede görüşülmekteydi. Sorun, ENRON’un açıklanan 

konsolide finansal tablolarına yansıtılmamış bulunan bazı kural dışı finansal 

ilişkilerden kaynaklanmaktaydı. 1974’deki kuruluşundan beri ENRON, satın 

alınan, ya da birleşilen şirketlerin katkısı ile hızla büyümüştü. Bu büyüme 

stratejisi içinde, bir bölümü bazıları büyük şirketlerin hisselerinden oluşan 

varlıklar, ya da fiziksel varlıklar, konsolide edilmeyen, yani finansal tabloları 

topluma açıklanmayan şirketler tarafından yüksek bedellerle satın alınıp aktife 

kaydediliyor ve bedelleri banka kredileri ile ödeniyordu. Bu borçların tümünün 

yayınlanan finansal tablolara yansıtılması, ENRON’un borç/sermaye oranını 

olumsuz etkileyecek ve borçlanma kapasitesini sınırlayacaktı. Bunu önlemek için,  

ENRON tarafından kurulan bazı iştiraklere, bu varlıklardan bir kısmı, yüksek 

değerlerle devredilmekte ve borçların bir kısmı, ENRON kefaleti ile iştirakler 

üzerine alınmaktaydı. Bu tür işlemlerle konsolidasyona girmeyen bu şirketler 

üzerinde büyük borçlar birikmiş ve 2001 sonuna doğru geri ödeme yavaşlıkları 

ve ertelemeler görülmeye başlamıştı. Genel Kurul’da Başkan’a ulaşan haber, 

böyle bir borç ertelemesi ile ilgiliydi. Oysa haber şirket için yeni değildi; AA 

denetçileri tarafından son üç yıldır çözümü aranmakta olan çok önemli bir 

sorundu. 

 

1990’ların hızlı ekonomik büyüme döneminde, Ticaret Kanunu’nun sağladığı bir 

olanak sayesinde, bir çok büyük şirket, böyle özel amaçlı şirket (Special Purpose 

Entities) kurabilmekte ve bunları konsolidasyon dışında tutabilmekteydiler. Sıkı 

kurallara uymak kaydıyla sağlanan bu ticari kolaylık, ENRON tarafından bir 

süredir, kanunun gösterdiği sınırlar dışında kullanılmakta ve son bir kaç yıldır da 

ENRON’un AA’lı denetçilerince de bilinmekteydi. AA, 2001 başında bu 

uygunsuzluğu düzeltmek için bir komite bile kurmuş,  ama bu “yıldız müşteri”yi 

kaybetme korkusuyla harekete geçmemişti. Üstelik bu esnada, bu iştiraklerin, 

ana şirket kârlarını yükseltmek ve bu özel amaçlı iştiraklerde görevli ENRON üst 

düzey yöneticilerine büyük çıkarlar sağlamak amacıyla da kullanılmakta oldukları 

da bilinmekteydi. Bu işlemlerle ENRON’un olduğundan yüksek gösterilen kârları 

yüzünden sürekli yükselen hisse fiyatları, şirketin hisse satın alma opsiyonlarına 

sahip üst düzey yöneticilerine de, hisse senedi satışlarıyla büyük çıkarlar 

sağlama olanağını veriyordu. AA, denetçileri, bu muhasebe hilesini, çok geç 

keşfetmişlerdi. ENRON’un 2000 yılsonu finansal tabloları, bu uygunsuzlukların 

önemli bir kısmı denetçilerce ve AA’nın üst düzey yöneticilerince bilinmesine 

rağmen, şartsız ve açıklamasız, onaylanmıştı. AA’nın ENRON denetçilerinden bu 

olaya itiraz eden denetçi, AA üst yönetimi tarafından “merkeze” alınmıştı. Benzer 

biçimde AA’nın içinden gelen ENRON hesapları ile ilgili eleştirilere de hiç önem 

verilmemişti. 
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2001 yazında ENRON Genel Müdürü Mr. Jeffrey Skilling özel nedenlerle istifa etti. 

Bu istifadan kısa bir süre sonra Enron iç denetçisi Miss. Sheron Watkins, Yönetim 

Kurulu Başkanı Mr. Kenneth Lay’e, ENRON muhasebe hileleriyle ilgili ayrıntılı bir 

mektup göndermişti. Yapılan hileleri duyanlar telaşlanıyor, fakat gerekli 

davranışlar yapılamıyordu. AA örgütü “tutukluk” yapıyordu. 

 

AC danışmanlarına karşı yürütülen savaştaki yenilginin burukluğu içinde yapılan 

ve yukarıda sözü edilen ENRON Genel Kurulu’ndan kısa bir süre sonra, 16 Ekim 

2001’de ENRON, üçüncü çeyrek (30 Eylül 2001’de son bulan 3 ay) finansal 

sonuçlarını açıkladı: Ana şirket üçüncü çeyrekte 638 milyon dolar zarar etmiş, 

eski yıllarda “özel amaçlı finansal düzenlemeler” nedeniyle olduğundan yüksek 

gösterilmiş olan birikmiş kârlarda 1,2 milyar dolar indirim yapılmasına karar 

vermişti. Artık çok geç kalınmıştı. Borsa’daki hisse fiyatı, bir haftada %40 düştü. 

SEC, şirketi özel incelemeye aldı. 2 Aralık 2001’de bu dev şirket, Ticaret 

Kanunu’nun 11’inci maddesine göre iflasını ilan etmek zorunda kalmıştı. Bundan 

daha büyük olan 107 milyar dolarlık WorldCom iflası, bundan bir kaç ay sonra 

ilan edileceği için ENRON’unki, bu tarihte, ABD’nin en büyük iflas olayını 

oluşturmuştu. Yaklaşık 6 ay kadar önce, Haziran 2001’de, AA, Waste 

Management davasını uzlaşmaya dayanarak tazminatla kapatırken, SEC’e karşı, 

buna benzer denetim hatalarını bir daha yapmama sözü verdiği için, AA’nın başı 

büyük derde girmişti. Bunu gören yöneticiler, 12 Ekim’de, ENRON’daki 

denetimler sırasında birikmiş bulunan ve normal durumlarda bir süre korunması 

gereken binlerce sayfalık çalışma tablo ve belgelerin ortadan kaldırılması yoluna 

başvurmuştu. Üç günde, 26 sandık ve 3 karton kutu dolusu belge makinalarda 

yok edilmişti. 

 

8 Kasım’da SEC, ENRON’da görevli AA denetçileri için sorgulama emri çıkardı. 

ENRON’da görevli denetçi-ortak, belge iptalini durdurdu. Aynı gün ENRON, eski 

muhasebe yanlışlarının düzeltilmesi amacıyla, birikmiş kârlarından ek olarak 591 

milyon dolar daha indirildiğini açıkladı. AA yönetimi, eskimiş muhasebe ilkelerini 

sorumlu tutma çabası içinde, denetçilerini savunmaya çalışmaktaydı.  Ancak, 

finansal pazar, yavaş yavaş AA’nın aldığı darbelerin öldürücü olduğuna inanmaya 

başlamıştı. 

 

ENRON’da görevli denetçiler grubunun, AA ile ilişkileri kesildi. ENRON ve 

denetçileri, artık suçlular grubuna katılmakta idiler. 5 Şubat 2002’de, batmış 

ENRON’un Yönetim Kurulu, ENRON içindeki bazı yöneticileri ve AA’nın ENRON 

denetçilerini suçlayan bir rapor yayınladı. AA, bu girdaptan kurtulmanın yollarını 

aramaya başladı; ama artık çok geçti. Çok eski müşteriler bile AA gemisini terk 

etmeye başlamışlardı. Kurtarma girişimlerinden çoğu da AA içinde görüş birliği 

ve kuruluş iradesi ve liderliği sağlanamadığı için başarısızlıkla sonuçlandı. 14 

Mart 2002’de Federal Adalet Bakanlığı’nın AA’yı resmen suçlayarak mahkemeye 
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gitmesi, 89 yıllık dev firmanın idam fermanı özelliğindeydi. Suçlamalardan biri 

ABD’nin en ağır suçu ile ilgiliydi: Adaletin ortaya çıkmasını engellemek. Suçlama; 

AA için bir çıkmaz sokaktı:  Suçlamayı uzlaşmayla kapatabilmek için, önce suçu 

kabul etmek, ya da davayı sürdürerek suçsuzluğu kanıtlamak gerekiyordu. Bu 

seçeneklerden ikisi de firmanın sonunu getirecekti. Gruba dahil küçük muhasebe 

firmaları, böyle bir açmaz karşısındaki AA’dan ayrılmaya başlamışlardı. 

 

Çorap söküğü başlamıştı: 9 Nisan’da AA’nın ENRON’daki baş denetçisi Mr. David 

Duncan suçlamalardan birini mahkemede kabul etti. Aynı davada jüri, AA’yı da 

firma olarak suçlu buldu. AA, üst mahkemede temyiz edeceğini açıklamakla 

birlikte, AA’yı birbiriyle yarışarak terk eden müşterileri nedeniyle Ağustos 

2002’den sonra yeni müşteri kabul etmeyeceğini açıkladı; 89 yıllık büyük AA 

artık ölmüştü. Birçok deneyimli denetçinin çoğu, öteki 4 büyüklere iş için 

başvurmaya başladılar. 

 

AA’nın eski müşterilerindeki yaprak dökümü, bir süre daha sürdü: Global 

Crossing ile Qwest İletişim iflaslarını ilan etti. En sonunda Haziran 2002’de 

ENRON batışını geride bırakan en büyük patlama geldi: Bir yıl önce ilan ettiği 

ciroyu 9 milyar dolar fazla göstermiş olan World Com, 107 milyar dolarlık varlık 

toplamı ile iflasını ilan etti; firmanın Genel Müdürü ve Mali İşler Genel Müdür 

Yardımcısı da tutuklandı. ENRON ve bazı yöneticileri suçlarını kabul etti, ya da 

mahkemelerde suçlu bulundu. 

 

AA ve yöneticileri de birçok davayı kaybetmeye başlamışlardı. Waste 

Management, Sunbeam, Boston Piliç, Mc Kesson, Arizona Babtist Klisesi ile ABD 

toplumunda ün yapmış ve hızla büyümüş şirketlerle başlayıp, ENRON, Global 

Crossing ve WorldCom gibi dev şirketlerin batmasıyla sürmüş olan ve bütün bu 

ünlü firmaları denetleyen muhasebe şirketinin AA olması rastlantı sayılamamıştı. 

Sermaye Piyasası Kurulu, ABD Parlamentosundaki soruşturmalar ve basın artık 

her gün bu şirketleri ve dev denetçisini suçlama yönünde çalışmalar 

yapmaktaydı. Sonunda AA ve yöneticileri de birçok davada suçlu bulunmuşlardı. 

 

13 Ocak 1947’de Arthur Andersen’in kilisede yapılan cenaze törenindeki 

konuşmasında papaz Dr. Duncan E. Littlefair bu dürüstlük simgesi büyük adamın 

ömrünü şöyle noktalamıştı: 

 

“Mr. Andersen, büyük cesaret sahibi bir insandı. Dürüstlüğün 

faziletine onun kadar inanmış olanların sayısı çok azdır; hele 

bu inancına uygun davranışlarla onu gerçekleştirme 

cesaretine sahip olanlarımız daha azdır... Kurduğu ve 

geliştirdiği şirkette onunla birlikte çalışan ve şimdi de o şirketi 

yürütmek durumunda bulunan sizler için bu davranış biçiminin 



25 

 

anlamı açıktır. Onun işinin temelini oluşturan ve onun adıyla 

birlikte anılacak olan ilkelerin korunması ve şirketinin bu 

ilkelerle yaşatılması. Onun adı, en üstün ve en iyi dürüstlük 

ilkesi taşımayan hiç bir program, ya da davranış biçimine asla 

bulaştırılmamalıdır. Şuna inanıyorum ki O, şirketinin, üzerine 

kurduğu ilkelerin dışına çıkmasını görmek yerine, kapısına kilit 

vurulmasını tercih ederdi. Size, büyük bir isim bırakmıştır. Bu 

nedenle önünüzde büyük bir fırsat ve o kadar büyük bir 

sorumluluk vardır.”  

 

Kuruluşundan 34 yıl sonra bu durumda bulunan, Mr. Andersen’i izleyen Leonard 

Spacek tarafından 23 yıl daha sürdürülmüş olan bu sarsılmaz gibi görülen ilkeler, 

2002’de nasıl olup da firmanın dağılmasına izin vermişti? 

 

26 Mart 2002’de, Adalet Bakanlığı’nın ENRON’un batışından AA’yı da sorumlu 

tutan suçlaması üzerine, AA denetçilerinin yaptıkları büyük toplantıda, o zamanki 

Yönetim Kurulu Başkanı Joseph Berandino, kalabalığa şöyle sesleniyordu: 

 

“Ortada savaş kalmayıncaya kadar onlarla (Adalet Bakanlığı) 

savaşacağız. Ve sizler ve öteki AA çalışanlarının hepsini suçtan 

kurtaracağız; aklayacağız.... Çünkü, biz,  bir yanlış yapmadık! 

Savaş bittiği zaman, hepimiz açık alın ve gururla, “ben AA idim, 

şimdi de AA’yım; ve sonsuza dek AA kalacağım” ı haykıracağız, 

bu kötü havayı, Adalet Bakanlığı ile rakiplerimizi yeneceğiz ve 

hepimiz iyi günlere kavuşacağız.”  

 

Mr. Berardino da söylediklerine inanmıyordu. Yerine oturduktan sonra, bu büyük 

firmanın nasıl battığını merak ediyordu.12’inci kattaki odasının büyük 

penceresinden aşağıdaki kalabalığı bir süre seyrettikten sonra, masasına oturdu 

ve istifasını yazdı. 

 

Merak ediyordu: "Neyi yanlış yaptık?" 

 

AA’nın yaşamının sonundaki öldürücü darbelerden biri Houston Federal Bölge 

Mahkeme’sinin 15 Haziran 2002’de verdiği mahkumiyet kararı idi. AA, bu kararı 

yüksek mahkemede temyize götürdü. 1 Haziran 2005 tarihli gazeteler, “Yüksek 

Mahkemenin bu kararı bozduğunu” bildiriyorlardı.  Yüksek Mahkemenin oybirliği 

ile aldığı karara göre, “AA hakkında verilmiş olan mahkumiyet kararı, Jüriye 

Bölge Mahkemesi hakimi tarafından verilmiş olan hatalı talimata dayanıyordu. 

Hakimler, AA’nın bir kısım şirket dokümanlarını ortadan kaldırmaya, tasfiye 

etmeye, 2001 yılı sonbaharında ABD Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SEC) açılacak 

olan bir araştırmanın etkisiz hale gelmesine, sonuçsuz kalmasına yol açmak için 
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bilinçli olarak niyet etmiş olduklarını kanıtlamadan karar vermişlerdi. Ve Yüksek 

Mahkemeye göre bu yanlıştı. Olası bir yolsuzluk veya adaletin tecellisine engel 

olma davranışı, ancak ve ancak, sanık bir suç işleme niyetiyle ve bilgisiyle bu işi 

yapmış ise, yasa dışı sayılmalıydı. 

 

AA hakkındaki Bölge Mahkemesi mahkumiyet kararı, ENRON şirketinin 2 Aralık 

2002’de iflasını ilan etmesinden, yaklaşık 6 ay sonra, yüksek mahkemenin 

bozma kararı ise alt mahkemenin mahkumiyet kararından üç yıl sonra geliyordu. 

 

Artık AA için yine çok geçti... 
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Ek 1 

ARTHUR ANDERSEN 

FİRMANIN YAŞAMINDA DÖNÜM NOKTALARI 
 
1 Aralık 1913 ABD’nin hızlı gelişen sanayi kenti Chicago’da Mr. Arthur 

Andersen ile arkadaşı Mr. Clarence M. DeLany, “ 
Andersen, DeLany & Co.” adında bir muhasebe denetimi 
ortaklığı kurdular. Firma, finansal sorumluluğu sınırlı 
olmakla birlikte kişisel mesleki sorumluluğu olan ve 
“ortak”lardan oluşan bir kuruluş idi. (Limited Liability 
Partnership: LLP) Firmanın vizyonu, kurucusunun 
annesinden aldığı bir öğüt idi. “Doğru düşün; doğru 

konuş” (Think straight; talk straight) 

  
1918 Firmanın ünvanı, Arthur Andersen &Co.” olarak değişti. 

Firma, denetim işleri yanında, muhasebe ve finansman 
alanında danışmanlık işleri de alıyordu. 

  

1920 Chicago hızlı büyümeye başladı. Muhasebe hileleri ve 
yolsuzluklar da artarken AA, meslekte doğruluk ve 
dürüstlük örnekleri veriyordu. Bu yüzden en büyük 
müşterilerini bile yitirmeyi göze alıyordu. Şirket sayıları, 
gruplar, piramitleşmeler, birleşmeler ve finansal tablolarla 
aldatmalar artıyor ama AA müşterilerini titizlikle 
seçiyordu. 

  

Mart 1929 Çok sayıda piramitleşmiş şirketi olan ve Samuel Insull 
tarafından kurulan Insull Enerji Grubu, New York 
Borsa’sında arka arkaya hisse satmaya başladı. Sonra da 
şirketin, muhasebe oyunlarıyla kârlarını olduğundan 
yüksek gösterdiği ortaya çıktı. 

  

Ekim 1929 New York Borsa’sında çöküş başladı. AA, Insull 
Grubundan uzak durmuştu. 

  
1932 Ekonomik bunalım derinleşti; Insull Grubu iflasın eşiğine 

geldi. Alacaklı bankalar, AA’dan şirketi kurtarmasını 
istedi; AA işe üstlendi. Şirketi işler hale getirdi, tüm enerji 

şirketlerinin dürüst muhasebe ilkelerini benimsemesi 
sağladı. AA, bir dürüstlük simgesine dönüşüyordu. 
Üniversite’de ders vermeye çağrılan Profesör Andersen, 
firmasının temelini oluşturan temel ilkelerini şöyle 
tanımlamıştı.  
 
“Muhasebecinin onayladığı finansal raporlar, halkın 

güvenini yitirdiği takdirde, muhasebeci ve onayladığı 
raporların değeri kalmayacaktır. Onayladığı raporların 
doğruluğunu ve güvenilirliğini korumak için muhasebeci 



28 

 

kesin olarak, yargılarında ve davranışlarında 
bağımsızlığını koruyabilmelidir. Bu yargı ve davranış 

bağımsızlığının korunabilmesi, bazı davranış kurallarının 

benimsenmesini gerektirir  
  
1939 Profesör Andersen, üniversitede düzenli dersler vermeye 

başladı. 
  
1940 AA, Mr. Andersen’in ömründe geliştirdiği ilkeleri, 

“Andersen Yolu” adını verdiği bir kitapta topladı. Kitap 

içindeki firma ilkeleri, her müşteri için ayrı ayrı hazırlanıp, 
bir “Mavi Kitap” ta toplamakta ve sözleşmenin eki olarak 
müşteri yetkililerince imzalanmaktaydı. “Mavi Kitap”ı 
imzalamayan firma, müşteriliğe kabul edilmemekte idi. 

Andersen bu ilkeler topluluğuna “Tek Firma” (One Firm) 
kavramı adını verdi. Bu terim tüm müşterilere aynı 
ilkelerin uygulanması anlamında kullanılmıştı. 

  
1947 Mr. Arthur Andersen vefat etti; firma sarsıldı. İflas 

tehlikesi atlattı. 
  
1948 Firma ortaklarından Mr. Leonard Spacek Yönetim Kurulu 

Başkanı ve Genel Müdür oldu. 

  
1950 Firmayı toparlayan ve eski gelişme hızını ulaştıran Mr. 

Spacek, ABD’de uygulanmakta olan muhasebe ilkelerini 

şiddetle eleştirmeye başladı. Ona göre; “Muhasebe 
İlkeleri, firmaların tüketicilerine,  işçilerine, yatırıcılarına, 
alacaklılarına ve tüm topluma aynı doğrulukta finansal 
bilgilerin sunulmasını sağlamalıdır; buna inanıyorum. Tüm 

topluma doğru bilgi aktırılmalıdır ki, kamuoyu hiç 
kimsenin finansal tabloları kullanarak yalan söylemediğine 
güvenebilsin.” 

  
1953 AA, bilgisayarla tanıştı; muhasebe ve raporlama 

sistemine bilgisayarların uygulanmasıyla ilgili danışmanlık 
talepleri hızla artmaya başladı. 

 
1956 

 
Firmanın danışmanlık geliri, bir yıl öncekinin iki katına 

sıçrayarak 1,8 milyon dolara yükseldi. AA, “Yönetim 
Hizmetleri Bölümü” nü “Administirative Services Division” 
kurdu. AA, “Tek Firma “ ilkelerine sıkı sıkıya bağlıydı. Yeni 
bölümde çalışanlar da, en az iki yıllık denetim eğitimi 

almak zorunda idiler. 
  
1960 AA Başkanı Spacek, bir  “Federal Muhasebe Yüksek 

Mahkemesi” nin (Federal Muhasebe Yüksek 
Mahkemesi’nin (Federal Court of Accounting Appeals) 
kurulmasını önerdi; meslekte büyük tartışma başladı. 
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Muhasebe mesleğinin öteki 7 büyük firması, öneriyi 
şiddetle reddetti. AA, ilkelerini benimsemeyen müşteriyi 

kabul etmeme geleneğini sürdürdü. 

  
1963 Başkan Spacek, Genel Müdürlüğü Oliver Oliphit”e 

devretti. AA, 27 ülkede 55 ofis ile faaliyetlerini sürdürdü; 
“Tek Firma” geleneği nedeniyle, tüm dünyada aynı 
doğrucu ilkelerle çalışıyordu. Yıllık ciro 63 milyon dolara 
ulaştı. 

  

1964 Yönetim Hizmetleri Bölümünde çalışanların en az iki yıllık 
denetim eğitimi almış olmaları koşulu kaldırıldı. Firma’da 
kuruluştan beri, denetim eğitimi almamış uzmanların 
danışmanlık yapmaları yasaktı. 

  
1968 Yönetim Hizmetleri Bölümü’nün adı “Yönetim Bilgi 

Sistemleri Danışmanlık Bölümü” (Management 

Information Consulting Division) olarak değiştirildi. 
  
1970 ABD’de şirketlerin uygunsuz muhasebe uygulamaları 

nedeniyle açılan davalarda geleneksel olarak 
suçlanmayan bağımsız denetim uzmanlarının sanık 
oldukları davalar sayısı 71 ‘e yükseldi. Şirket başkanı 

Spacek, emekliliğini istedi. 
  
1972 Denetçilerin davalılar arasında yargılandığı şirket davaları 

sayısı, 200’e çıktı. 
  
1973 Bir “dürüstlük kurumu” olarak meslekte ün yapmış AA, 

Yıllık Faaliyet Raporu “yayınlayan ilk denetim şirketi oldu. 

  
1974 AA, 8 büyüklerden ilk “Kamu Gözetim Kurulu’nu  (Public 

Review Board) oluşturdu. Denetim sonuçlarını kullanan 
AA’dan bağımsız kişilerden oluşan ve firmanın iç 
sistemlerinin ilkelere uygunluğunu denetleme görevi olan 
bu kurul, “firmanın vicdanı”nı oluşturacaktı. 

  

1978 Danışmanlık hizmetleri cirosu, firmanın 546 milyon dolar 
tutan toplam cirosunun %21’ine ulaştı. 

  
1979 Ülkede danışmanlık hizmetlerinin, denetim hizmetlerinin 

bağımsızlık ilkesini zayıflattığı konusunda eleştiriler 
yoğunlaştı. Görevli Senato Alt-Komisyonu, AA’nın 

görüşüne başvurdu. ABD’nin Sermaye Piyasası Kurulu, 
SEC (Securities and Exchange Commission) ünlü 264 
No’lu kararı yayınlandı. “Toplum, bağımsız kamu 
muhasebecilerinin, gittikçe artan denetim-dışı işlerinin 
onlarda bulunması gereken bağımsızlık, tarafsızlık ve 
muhasebe mesleğinin gerektirdiği profesyonellik 
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ilkeleriyle bağdaşmadığı konusunda ciddi kaygıya 
düşmüştür.” (Kurul, bu kararının üstüne gitmedi; 

uyulması zorunlu meslek kararı haline getirmedi.) 

  
1979 1970’den beri firmayı yöneten Mr. Harvey Kapnick’in 

Denetim ve Danışmanlık işlerinin iki ayrı şirkette ayrı ayrı 
örgütlenmesi önerisi, AA Genel Kurulunda reddedildi. Aynı 
yönde düşünmeyen ortaklar tarafından istifaya davet 
edilmesinden sonra, 14 Ekim’de erken emekli olacağını 
açıkladı. 

  
1980 Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (Instıtute of Certified 

Public Accountants), bağımsız muhasebe uzmanları için 
koymuş olduğu reklam yasağını kaldırdı. 

  
Şubat 1980 Mr. Duane Kullberg, AA’nın yeni başkanı oldu. 
  

1986 AA’nın Danışmanlık Bölümü Direktörü Mr. Victor Millar 
görevinden ayrıldı; Saatchi&Saatchi reklamcılık grubunun 
danışmanlık şirketinin başına geçti. Kısa süre sonra AA’nın 
Danışmanlık Bölümünü 1 milyar dolar karşılığında yeni 
firmasına satın alma önerisinde bulundu; öneri AA 
tarafından reddedildi. Denetçi ve Danışman ortaklar 

arasındaki tartışmalar çok arttı.  
 

1987 AA’nın danışman ortakları, firmanın Yönetim Bilgi Sistemi 

Danışmanlık Bölümü’nün adını “Andersen Danışmanlık” 
olarak kullanmaya başladı. Yönetim  
 
Kurulu, öneriyi kabul etti; Andersen Danışmanlık (AC) 

ayrı bir “kâr merkezi” biçimine dönüştü. 
  
1988 AA Denetçileri ile Danışmanları arasındaki savaş, firma 

dışına yansıdı ve büyük yankı uyandırdı. 24 kişilik AA 
Yönetim Kurulu’ndaki danışman ortaklar sayısı 7’ye ulaştı. 

  
1989 Denetim ve Danışmanlık Bölümleri, “Andersen World 

Wide’ adını taşıyan ana şirket altında iki bağımsız bölüm 
olarak çalışmaya başladı. AA, firmadan ayrılarak 

Saatchi&Saatchi Danışmanlık Şirketinde çalışan eski 
uzmanlarını, firma çalışanlarını çalmaya çalışmakla 
suçlayarak S&S Danışmanlık Şti.’ni dava etti. Dava 
uzlaşmayla sonuçlandı; düşmanlık sürdü. 

  
1990 AA ve AC iki ayrı şirket gibi çalışmaya başladı. AC, 

dünyanın en büyük danışmanlık örgütü olmuştu. 
  
1994 AC’nin cirosu, AA’nınkini yakaladı. 
  



31 

 

1996 AA 1835 ortak sayısına ulaştı. 
  

1997 AA Başkanı Weinbach, görevden ayrıldı. Başkan adayı 

George Shaheen, gerekli çoğunluğu  (2/3) sağlayamadı. 
  
17 Aralık 1997 Danışman Ortaklar, AA’dan ayrılmaya ve “Andersen 

Consulting” şirketini kurmaya karar verdiler. 
Danışmanların AA’ya, firma ismi (AC) için ödeyecekleri 
bedel üzerinde anlaşma olmadı. Karşılıklı öneriler, 1-14,6 
milyar dolar arasında dalgalandı. 

  
1 Ocak 2001 Andersen Consulting Şirketi, AA ile anlaşmazlık yüzünden, 

adını Accenture Şirketi olarak değiştirdi; isim kullanmak 
hakkı olarak AA’ya 1,2 milyar dolar ödeyebileceğini 

bildirdi. 
  
26 Mart 2002 Federal Adalet Bakanlığınca dava edilen AA, “adaleti 

engelleme” suçundan mahkum oldu. 
 
 

 

Haziran 2002 Şirket, 31 Ağustos’tan sonra yeni denetim işi kabul 
etmeyeceğini ilan etti: 
AA’nın sanık olduğu 100 dava yürümekteydi. 

28.000’i ABD’de, tüm dünyada 85.000 çalışanı vardı. Bu 
ilanı yapmasa da birkaç gün sonra SEC tarafından 
denetim müşterisi kabul etmesi yasaklanacaktı. 

  
31 Ağustos 2002  AA ve AC şirketleri dağıldı. 
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Ek-2 

 

ARTHUR ANDERSEN 

FİRMA BAŞKANLARI 
 

 
 
 

1 Aralık 1913 Mr. Arthur E. Andersen, kurucu 
  
1948 Mr. Leonard Spacek 

  
1970 Mr. Harvey Kapnick 
  
1979 Mr. Duanne Kullberg 
  
1989 Mr. Lawrence A. Weinbach 

  
2000 Mr. Lou Salvatore 
  
2001 Mr. Joseph Berardino  
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DEMİR CONTA ŞİRKETİ (5*) 

 

Prof.Dr.Göksel Yücel 

 

Demir Conta Sanayi ve Ticaret A.Ş., otomobillerin motor aksamlarında kullanılan 

contaların imalatı ile uğraşan bir otomotiv yan sanayi şirketiydi. Şirket, Bursa'da 

Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında faaliyetlerini sürdürmekte olup, 

üretiminin kalitesi nedeniyle, yurtiçindeki büyük otomobil üretici firmaları 

tarafından tercih edilmekte ve üretiminin tümünü bu kuruluşlara satabilmekteydi. 

 

2013 yılının ortalarına doğru, contalar konusunda uzmanlığı bulunan bir Fransız 

kuruluşu Fluid Şirketi Demir Conta'ya % 50 oranında ortaklığa talip oldu. Yapılan 

görüşmeler sonunda, Demir Conta'nın şirket değerinin tespiti konusunda 

uluslararası bir danışman şirket olan Peterson Danışmanlık Şirketine görev verildi. 

Demir Conta'nın büyük ortaklarından olan Rasim Pakoğlu Peterson Şirketinin bu iş 

için talep ettiği $ 30.000 tutarındaki bedeli öğrenince hayretini gizleyemedi. Bir 

değer tespiti çalışması için istenen bu bedel kendisine çok yüksek gelmişti. Ancak, 

Fluid Şirketi ile yapılan anlaşma sonucunda Fluid Şirketi bu bedelin $ 27.000'ını 

üstlenmeye razı oldu. Ancak, Rasim Bey, kendisi de iktisat okumuş olmasına 

rağmen değerleme çalışmaları konusunda bilgi sahibi değildi. Bu nedenle, eski 

dostu Ahmet Bey'den yardım istemeye karar verdi. 

 

Fabrikadaki büroda çaylarını içerken, Rasim Bey Ahmet Bey'e fabrika arsasının ne 

kadar değerli olduğu konusundaki görüşlerini aktarıyor, makina parkının çok iyi bir 

durumda olduğunu belirtiyordu. Ahmet Bey ise, bir yandan Peterson'dan gelen 

teklif mektubunu incelerken, diğer yandan Rasim Bey'e bu söylediklerinin önemli 

olduğunu, bununla birlikte Peterson Şirketinin yapacağı değerlemenin esas olarak 

iskonto edilmiş nakit akışları yöntemine dayanacağını ve bu yöntemin ne anlam 

ifade ettiğini açıklamaya çalışıyordu. Sonuçta Ahmet Bey'in kaleme aldığı metni 

Peterson Şirketine göndermeye karar verdiler.(Ek 1) 

 

Peterson Şirketi, 5.5.2013 tarihli yazıya bir cevap vermedi. Sözlü olarak verilen 

tek cevapta ise, gelecekteki nakit akışlarının tahmininde Demir Conta'nın 

tahminlerinin esas alınacağını belirtiliyordu. Nitekim geleceğe yönelik satış 

tahminlerinde Rasim Bey’in beklentileri ön plana çıktı. Bu rakamları biraz iyimser 

bulan Ahmet Bey’in eleştirisine ise, Rasim Bey gelecekte yeni markaların da 

pazara gireceğini ve dolayısıyla bu rakamlara ulaşılabileceğini savunarak cevap 

verdi. 

                                                 
*    Göksel Yücel tarafından hazırlanmıştır. Şirket ve şahıs isimleri değiştirilmiş olmakla birlikte 
tümüyle yaşanmış bir işletmecilik vak'asını yansıtmaktadır.   
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Peterson Şirketi yaklaşık iki aylık çalışmanın sonucunda değerleme çalışmasını 

bitirdi. Rasim Bey, raporun sunulacağı müşterek toplantıda bulunması için Ahmet 

Bey'e telefon etti. Toplantı günü, Ahmet Bey de, Peterson'un çalışmasının 

sonuçlarını merak ediyordu. Daha toplantının başlangıcında Peterson'un üst 

düzeydeki müdürü Fuat Bey'in kendisine son derece güvenen bir ifadeyle 

söylediği "Rasim Bey. Şirketinizin değeri maalesef negatif." sözleri Ahmet Bey'i 

de şaşırttı. Rasim Bey, ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir yandan da Fuat 

Bey'e daha geçenlerde yakınlarındaki bir arsanın bile kaça satıldığını anlatmaya 

çalışıyor, negatif değerin ne demek olduğunun açıklanmasını istiyordu. Açıklama, 

bu sohbet sırasında süratli biçimde incelemesini bitiren Ahmet Bey'den geldi: 

"Rasim Bey’ciğim, Peterson Şirketi yetkilileri, Demir Conta’nın geleceğinde hayır 

olmadığını ifade etmek istiyorlar. Bu rapora göre senin ve diğer ortakların şirketi 

tasfiye etmenizi öneriyorlar." Daha sonra, hazırlanan raporun, şirket değerini 

eksi 6.610.000 dolar olarak gösteren bölümünü Fuat Bey'e işaret ederek (Ek 2/1 

- 2/5)1 : "Fuat Bey, zannediyorum ki, bu hesaplamada bir hata var." dedi. Fuat 

Bey, şaşkınlıkla hatayı aradı. Bulamayınca, Ahmet Bey yapılan yanlışı açıklamaya 

başladı. O konuştukça Fuat Bey, biraz önceki kendine güvenli hali gitmiş biçimde 

renkten renge giriyor, yanındaki yardımcılarına, sizinle sonra görüşürüz 

dercesine bakıyordu. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Ek 2’nin orijinal dili İngilizce’dir. Vak'anın amaçları açısından Türkçe'ye tercüme edilmiş, 
ancak bazı terimlerin orijinallerine açıklama olarak yer verilmiştir. 
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Ek 1 

 

 

  

Peterson  Danışmanlık  Şirketine                                                                                                    5.5.2013 

İstanbul 

 

Şirketimizi değerlemede aşağıdaki iki metodu kullanacağınızı belirtiyorsunuz. (Teklif mektubu sayfa 4 ve 

5) Bunlar sırasıyla: 

 

(a) Adjusted Net Assets Valuation (Düzeltilmiş Net Varlık Değerlemesi) 

 

(b) Discounted Cash Flow (DCF) Analysis (İskonto Edilmiş Nakit Akışları Analizi).  

 

Bunlarla ilgili olarak aşağıdaki hususlar aydınlatılırsa memnun kalacağız. 

 

(a) metodu ile ilgili olarak: 

 

  1. Bu metodla hesaplamak istediğiniz şirketimizin tasfiye değeri mi (liquidation value), yoksa böyle bir 

şirketi yeniden kurma, şirketin ikame (replacement value) değeri midir? Bina, arsa ve makinalar 

konusunda değer takdiri konusunda başvuracağınızı belirttiğiniz T.Sınai Kalkınma Bankası’ndan nasıl 

bir değerin hesaplanmasını isteyeceksiniz ? Örnek olarak, kullanılmış bir makinanın pazar değeri düşük 

olabilir, ancak makinanın şirket açısından (kullanıcı açısından) ifade ettiği değer çok daha yüksek 

olabilir. Yerine bir yenisini koymak, söz konusu pazar değeri ile mümkün olmayabilir. Bu husus, şirketin 

değer takdiri çalışması çok büyük ölçüde TSKB'na devredilmiş olacağı için (zira geride değerlemeye 

konu teşkil edecek tek önemli kalem olarak stoklar kalmaktadır) büyük önem taşımaktadır. Bu konuda 

açıklayıcı bilgi verirseniz memnun kalacağız. 

   

(b) metodu ile ilgili olarak: 

 

   1. Gelecekteki nakit akışlarının öngörülmesi (projeksiyonu) safhasında kullanacağını varsayımları 

nasıl belirleyeceksiniz? Bu varsayımların belirlenmesinde, gelecekte bu sektörde, üretimde, pazarlarda 

beklenen gelişmeler konusunu bizlerle tartışacağınızı ümit ediyoruz. 

 

   2. Nakit akışlarını neden 5 yıllık süre ile sınırlıyorsunuz? Bu tekniğin anlamlı sonuç vermesi açısından 

10 yıllık bir projeksiyon daha doğru olmayacak mıdır? 10.yıldan ötesi formülasyon gereği,  sonucu 

matematik olarak pek fazla etkilemez. Ancak 5 veya 10 yıla göre yapılacak değerlemelerde sonuçta 

önemli fark (hata) çıkacağı malumunuzdur. 

 

    3. Geleceğe yönelik nakit akışlarını TL veya dolar üzerinden mi yapacaksınız? Her durumda sabit 

(reel) fiyatlarla çalışmanın daha uygun olacağını düşünüyoruz. Reel fiyatlarla çalıştığınız takdirde 

gelecekteki nakit akışlarını bugünkü değere indirgerken kullanacağınız iskonto oranı (kapitalizasyon 

oranı) ne olacaktır? Bunu nasıl belirleyeceksiniz? Orandaki küçük bir değişikliğin dahi şirketin değerini 

önemli ölçüde etkileyeceği malumunuzdur. Bu konuda da açıklayıcı bilgi verirseniz mutlu olacağız. 

 

                                                                                                   Demir Conta Şirketi 

                                                                                                             (imza)      
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Ek 2 / 1 

     

     

SENARYO-1 NAKİT AKIŞLARI 

    
(Bin USD olarak) 

          

    

FİİLİ TAHMİNİ TOPLAM TAHMİNİ TAHMİNİ TAHMİNİ TAHMİNİ TAHMİNİ 

    

2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

    

Ocak-Haziran Temmuz- Aralık             

SATIŞLAR 

  

4.840 5.920 10.760 52.110 69.460 81.430 86.500 134.870 

SATIŞLARIN MALİYETİ 

 

-4.060 -4.850 -8.910 -42.730 -56.960 -66.770 -70.930 -110.590 

BRÜT KAR 

  

780 1.070 1.850 9.380 12.500 14.660 15.570 24.280 

Yönetim Giderleri 

  

-550 -550 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 

Amortisman 

  

-110 -140 -250 -250 -230 -210 -190 -160 

Diğer Gelirler 

  

10 10 20 20 20 20 20 20 

FAALİYET KARI 

  

130 390 520 8.050 11.190 13.360 14.300 23.030 

Artı Amortisman 

  

110 140 250 250 230 210 190 160 

Vergi Öncesi Fon (*) 

  

240 530 770 8.300 11.420 13.580 14.490 23.200 

Vergi 

   

-230 -190 -420 -3.960 -5.510 -6.580 -7.040 -11.340 

Vergi Sonrası Fon (**) 

 

10 340 350 4.340 5.920 7.000 7.450 11.860 

Çalışma Sermayesindeki Değişim (***) 0 -970 -970 -11.130 -4.870 -3.360 -1.420 -13.600 

Yatırımlar (****) 

  

0 -530 -530 0 0 0 0 0 

Nakit Akışı 

  

10 -1.170 -1.160 -6.790 1.040 3.640 6.040 -1.740 

            
            İSKONTO ORANI 

   

15% 

 

15% 15% 15% 15% 15% 

İSKONTO FAKTÖRÜ 

   

0,9325 

 

0,8109 0,7051 0,6131 0,5332 0,4636 

YIL 

    

0.5 

 

1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 

İskonto Edilmiş Nakit Akışları (1) 

  

-1.090 

 

-5.510 730 2.230 3.230 -810 

            Devam Eden Değer (2) 

  

-11.620 

       İskonto Edilmiş Devam Eden Değer (3)       -5.390 

       
Toplam İskonto Edilmiş Nakit Akışları (4) -1.220 

       
Genel Toplam (5) 

  

-6.610 

       

            
(*) Funds Before Tax, (**) Funds After Tax, (***) Change In Working Capital,(****) Capital Investment 

    
(1) DCF, (2) Residual Value, (3) Discounted Residua, (4) Total DCF's, (5) Grand Total 
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Ek 2/2 
    

     

SENARYO 1-TAHMİNİ BİLANÇOLAR 

  

    

FİİLİ TAHMİNİ TAHMİNİ TAHMİNİ TAHMİNİ TAHMİNİ TAHMİNİ 

    

2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(Bin USD olarak) 

 

Ocak-Haziran  Temmuz- Aralık           

           
VARLIKLAR 

        DÖNEN VARLIKLAR 

        

 

Kasa ve Bankalar 70 -1.100 -7.890 -6.860 -3.210 2.820 1.080 

 

Alacaklar 

 

740 990 4.340 5.790 6.790 7.210 11.240 

 

Alacak Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 

 

İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 

 

Stoklar 

 

2.290 2.860 12.580 16.770 19.660 20.880 32.560 

 

Akreditifler 

  

120 150 660 880 1.030 1.090 1.710 

 

Önceden Ödemeler ve Diğer Alacaklar 310 390 1.700 2.270 2.660 2.830 4.410 

  

Toplam Dönen Varlıklar  3.530 3.290 11.390 18.850 26.930 34.840 50.990 

           

 

İleri Yıllara Yönelik Giderler 10 10 10 10 10 10 10 

 

Maddi duran varlıklar, net 1.790 2.180 1.930 1.700 1.490 1.300 1.140 

           TOPLAM VARLIKLAR  5.330 5.480 13.330 20.560 28.430 36.150 52.140 

           BORÇLAR 

        KISA VADELİ BORÇLAR 

       

 

Ticari Borçlar 

 

10 0 0 0 0 0 0 

 

Ödenecek Giderler ve Diğer borçlar 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 

 

Ödenecek Vergi 230 190 3.960 5.510 6.580 7.040 11.340 

  

Toplam Kısa vadeli borçlar 1.860 1.810 5.580 7.130 8.200 8.660 12.960 

           

 

Kıdem Tazminatı Karşılığı  160 220 260 300 350 390 430 

    

              

  

Toplam Borçlar 2.020 2.030 5.840 7.430 8.550 9.050 13.390 

           ÖZSERMAYE 

        

 

Sermaye 

 

2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 

 

Dağıtılmamış Karlar 1.400 1.230 1.370 5.410 11.050 17.800 25.020 

 

Dönem Karı/Zararı  -170 140 4.050 5.640 6.750 7.220 11.660 

  

Toplam Özsermaye 3.310 3.450 7.490 13.130 19.880 27.100 38.760 

    

              

TOPLAM BORÇLAR VE ÖZSERMAYE 5.330 5.480 13.330 20.560 28.430 36.150 52.140 
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Ek 2/3 

     
  

           

     

SENARYO 1- TAHMİNİ KAR/ZARAR TABLOLARI 
  

(Bin USD olarak) 

         

            

    

FİİLİ TAHMİNİ TOPLAM  TAHMİNİ TAHMİNİ TAHMİNİ TAHMİNİ TAHMİNİ 

    

2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

    

Ocak-Haziran  Temmuz- Aralık             

KAR/ZARAR TABLOSU 

        

 

Satışlar 

 

4.840 5.920 10.760 52.110 69.460 81.430 86.500 134.870 

 

Satışların Maliyeti  -4.060 -4.850 -8.910 -42.730 -56.960 -66.770 -70.930 -110.590 

 

Brüt KAR 

 

780 1.070 1.850 9.380 12.500 14.660 15.570 24.280 

            

 

Faaliyet Giderleri  -550 -550 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 

 

Faiz Gideri  

 

-30 0 -30 0 0 0 0 0 

 

Amortisman Gideri -110 -140 -250 -250 -230 -210 -190 -160 

 

Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -80 -60 -140 -40 -40 -50 -40 -40 

 

Diğer Gelirler 

 

10 10 20 20 20 20 20 20 

 

Vergi öncesi Kar/Zarar 20 330 350 8.010 11.150 13.320 14.260 23.000 

 

Vergi Karşılığı 

 

-230 -190 -420 -3.960 -5.510 -6.580 -7.040 -11.340 

 

Çevrim Farkı Öncesi Kar/Zarar -210 140 -70 4.050 5.640 6.740 7.220 11.660 

 

Çevrim Farkı 

 

50 0 50 0 0 0 0 0 

 

Net Kar/Zarar 

 

-160 140 -20 4.050 5.640 6.740 7.220 11.660 
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Ek 2/4 

     

           

    

SENARYO 1- ÇALIŞMA SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİMİN ANALİZİ 

 

          

    

Temmuz- Aralık 

                (Bin USD) 

  

2013    2014 2015 2016 2017 2018 

          

 

Alacaklardaki artış 

 

-250 -3.360 -1.450 -1.000 -420 -4.030 

 

Stoklardaki artış 

 

-570 -9.720 -4.190 -2.890 -1.220 -11.680 

 

Akreditiflerde artış 

 

-30 -510 -220 -150 -60 -610 

 

Diğer varlıklardaki artış  -80 -1.320 -570 -390 -170 -1.580 

 

Ticari borçlardaki azalış -10 0 0 0 0 0 

 

Ödenecek vergideki artış/azalış  -40 3.770 1.550 1.070 460 4.300 

    
-970 -11.130 -4.870 -3.360 -1.420 -13.600 
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Ek 2/5 

     

           

    

SENARYO-1 SATIŞLARIN ANALİZİ 

    (Bin USD) 

         

           MÜŞTERİ    2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

      FİİLİ TAHMİNİ TOPLAM            

           NOVA   188 197 385 1.418 2.199 2.367 2.367 2.439 

GALAKSİ 

 

15 76 91 1.964 2.288 2.464 2.464 4.409 

PERGE 

 

10 10 20 23 27 30 35 40 

MOTORSAN 

 

11 12 23 24 24 24 24 24 

TOPLAM ÜRETİCİ 224 295 519 3.429 4.538 4.885 4.890 6.912 

           MOTOPAR   147 178 325 1.509 2.091 2.886 3.320 6.050 

YEPAR 

 

31 32 63 64 64 64 64 64 

KAZAKE 

 

11 12 23 30 38 47 59 73 

TOPLAM DİSTRİBÜTOR 189 222 411 1.603 2.193 2.997 3.443 6.187 

           
İHRACAT   16 17 33 34 34 34 34 34 

           
DİĞER   55 58 113 145 181 227 283 354 

           
GENEL TOPLAM 484 592 1.076 5.211 6.946 8.143 8.650 13.487 
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PETROL OFİSİ A.Ş.(*) 

Bir Şirket Birleşmesi Örneği 

 

Prof.Dr.Recep Pekdemir 

 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde bir lisansüstü programda bir 

dersteydiler. Dersin konusu finansal raporlama ve finansal tabloların okunması, 

analiz edilmesi ve anlaşılması ile ilgili konuları kapsıyordu. Öğretim üyesi 

yaklaşık otuz kadar öğrenciden oluşan öğrencileri dört kişilik gruplara bölmüştü 

ve her grup menkul kıymetleri İstanbul Borsası’nda işlem gören ve finansal 

tabloları kamuya açıklanan işletmelerden birini üstlenmişti. O ana kadar üç grup 

çalışmalarını tamamlamış ve sınıfta her hafta bir grup şeklinde sunumlarını 

yapmıştı ve sınıftaki her öğrenci sınıfta yapılan sunumları dikkatle izliyor ve 

çalışmalara zevke katılıyordu. Tüm öğrenciler ve dersin sorumlu öğretim üyesi 

yapılanlardan son derece memnundu. Öğretim yılının beşinci haftasına denk 

gelen oturum yeni başlamıştı ve o gün sunum yapacak olan grup yine dört 

kişiden oluşuyordu. Söz konusu haftanın sorumlu grubunun sözcüsü Ali idi. Grup 

yaptıkları çalışmayı, sınıfta kullanan bilgisayara yüklediler ve sunumun ilk 

sayfasını beyaz perdeye aktardılar. Grubun sözcüsü Ali biraz mutsuz, biraz 

perişan ve biraz da umutsuz bir şekilde söz aldı: 

 

- Değerli hocam ve sevgili arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 

Malumunuz bugünkü dersten bizim grup sorumlu. Finansal tablolarını 

inceleyeceğimiz şirket Petrol Ofisi. Sınıfımızdaki tüm arkadaşlarımızın 

bugün sınıfta olması bizleri doğrusu memnun ediyor. Katılımlarınız, 

yorumlarınız, sorularınız bizim yapacağımız çalışmaya ayrı bir değer 

katacak. Bu nedenle bu doğrultuda hepinize ayrıca teşekkür ediyoruz. 

Ali giriş konuşmasını yaparken sesi titriyordu ve kendine güvenmeyen bir durum 

sergiliyordu. Giriş konuşmasını uzattıkça uzatıyor ve bir türlü konuya 

giremiyordu. Sınıftaki diğer öğrenciler sıkılmaya başlamıştı. Artık kaçacak bir 

nokta kalmamıştı. Ali devam edemedi ve grupta yer alan kişilerden Veli 

konuşmayı hazırlamış oldukları sunumda yer alan bilgiler paralelinde şöyle 

sürdürdü: 

 

- Arkadaşlar, Ali’nin konuşmasında da anlamış olabileceğiniz gibi, 

muhtemelen bugünkü çalışmamız, geçtiğimiz haftalarda 

gerçekleştirdiğimiz ve çok zevk aldığımız dersler gibi olamayacak. Çünkü 

sırrına eremediğimiz veya tam olarak çözemediğimiz bir konu var. Ancak 

                                                 
* Prof.Dr. Recep Pekdemir tarafından hazırlanmıştır. Vak’a tümüyle gerçek olaylara 
dayanmaktadır. 
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içinde şirket birleşmesinden kaynaklanan şerefiye olduğunu 

düşündüğümüz Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar! 

Sınıftaki herkes şöyle bir durakladı. Hâlbuki geçtiğimiz haftalardaki sunumlarda 

da ‘şerefiye’ konusu geçmiş, herhangi bir sorun oluşturmamıştı ve herkes 

yeterince bu konuları anlamış ve kavramıştı. Bu nedenle herkes merak içindeydi, 

bugünkü grubun sorumluluğunda yer alan diğer maddi olmayan duran varlıklar 

içinde yer alabilecek şerefiye konusunun anlaşılmasını güçleştiren durum neydi? 

Günün sorumlu grubunda yer alan Ahmet konuşmayı sürdürdü: 

 

- Finansal tablolarını incelediğimiz şirket olan Petrol Ofisi A.O.’nın 

31.12.2002 tarihi itibariyle bilançosunun Varlıklar (Aktif) bölümünde yer 

alan Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabının tutarının nasıl 

oluştuğunu ve nasıl raporlandığını anlayamadık, bu işin sırrını 

çözemedik. Geçen haftalarda üzerinde durduğumuz konular arasında 

öğrendiklerimizi denedik olmadı, başka denemeler yaptık bir sonuç 

olamadık. Ama bir umudumuz var. Şirket ile ilgili geçmişte yaşanan 

olayları derledik ve not ettik. Öncelikle finansal tablolar üzerinde 

durmadan bu olayları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Belki sizlerle birlikte 

anlayamadığımız bu şerefiye konusunu bir birlikte açıklığa kavuştururuz 

diye umutlanıyoruz.  

Grup olarak gidebildikleri kadar geçmişe gidip, hem basın da hem de İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası ile ilgili internet sayfalarında yer alan haberleri ve 

bilgileri derlemişlerdi. Grubun son üyesi Mehmet sözü aldı ve konuşmayı şu 

şekilde sürdürdü:  

 

- Sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi, ülkemizde 1983 yılında kamu iktisadi 

teşebbüslerinin özelleştirilmesi ile ilgili bir program başlatılmıştır. 

Bununla ilgili olarak 1984 yılında 2983 sayılı kanun ve 1986 yılında 3291 

sayılı kanun yürürlüğe konmuştur. Son yürürlüğe giren kanunla Bakanlar 

Kurulu kamu iktisadı teşebbüslerini kanunla oluşturulan Kamu Ortaklığı 

İdaresi’ne aktarmakla yetkili kılınmıştı. Aynı şekilde özelleştirilecek kamu 

iktisadı teşebbüslerinin veya iştiraklerinin belirlenmesinde yine kanunla 

oluşturulan Yüksek Planlama Konseyi yetkili kılınmıştı. Daha sonra 1992 

yılında yayınlanan 473 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu 

Ortaklığı Yüksek Konseyi, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından 

gerçekleştirilen özelleştirme işlemlerinin onaylanması için yetkili 

kılınmıştı.  

Bu arada kendini toparlayan Ali, grup üyesi Mehmet’in ülkedeki kamu iktisadi 

teşebbüslerinin özelleştirilmesi ile ilgili sürecin başlangıcını anlatılmasının 

ardından söze girdi ve konuşmayı şu şekilde sürdürdü: 
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- Ülkemizdeki sosyal ve siyasi konjonktüre bağlı olarak özelleştirme 

mevzuatında 4046 sayılı Kanunla değişiklikler yapılmış ve ilgili birimler 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi ve Özelleştirme Yüksek Konseyi’ne 

çeşitli yetkiler ve sorumluluklar verilmiş ve özelleştirme faaliyetlerine bu 

şekilde devam edilmiştir. Bu kurumlara verilen yetki ve sorumluluklardan 

bazıları şunlardır: 

- Özelleştirme Fonu’nun tesis edilmesi, bu fonun kaynaklarını oluşturan 

kalemlerin belirlenmesi ve söz konusu fon kaynaklarının kullanım 

alanlarının belirlenmesi. 

- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi sonucunda işsiz 

kalabilecek mevcut çalışanların mali ve sosyal haklarının belirlenmesi ve 

güvence altına alınması. 

- Özelleştirme kapsamında yer alan kamu çalışanlarının bireysel ve sosyal 

haklarının belirlenmesi ve güvence altına alınması.  

- Özelleştirme sırasında görüşmeler sonucunda ortaya çıkabilecek ve 

üzerinde anlaşma sağlanabilecek personele yapılacak fazla özemelerin 

belirlenmesi. 

- Özelleştirme süreci sonunda oluşacak fonun ülkede uygulanan Genel 

Bütçe kapsamında kullanılmamasının sağlanması. 

- Oluşabilecek tekelci yapıların önlenmesi. 

- Sahipliğin el değiştirmesinin yanı sıra, yönetimsel yetki ve sorumluluğu 

üstlenebilecek kapasitede hissedar gruplarının bulunması. 

- Stratejik alanlarda imtiyazlı devlet hisselerinin yaratılması. 

- Ulusal güvenlik ile ilgili çıkarların korunması dışında özelleştirme 

sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarının bu süreçte alıcı olarak yer 

almamasının sağlanması. 

Sunum ile ilgili konuşma Veli tarafından devam ettirildi:  

 

- Sevgili arkadaşlar, yaptığımız incelemeye göre edindiğimiz bilgiler 

göstermektedir ki, ülkemizdeki özelleştirme çalışmalarının temelinde, 

devletin rolünü ulusal savunma, sosyal güvenlik, temel eğitim, sağlık, alt 

yapı yatırımları ve benzeri kamusal hizmetler ile sınırlamak ve üretken, 

verimli, katma değer yaratan, rekabetçi özel sektör işletmelerinin 

oluşması ve faaliyet göstermesi için yasal ve yapısal bir ortam 

oluşturmak yer almaktadır.  
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- Ayrıca, 2002 yılı ortalarında yeniden belirlenen özelleştirme hedeflerini 

aşağıdaki özetlemek mümkündür: 

 Ekonomideki devletin gerek sınai gerekse ticari etkisini minimize etmek, 

 Hür teşebbüsün faaliyet gösterebileceği yasal ve yapısal bir ortam 

hazırlamak, 

 Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ulusal bütçedeki yüklerini azaltmak, 

 Özelleştirme faaliyetleri sonucunda elde edilecek gelirleri önemli alt yapı 

yatırımlarına aktarmak, 

 Daha geniş kitlelerin hisse sahibi olmasını sağlayarak mevcut sermaye 

piyasasına derinlik kazandırmak ve genişletmek,  

 Kaynakların verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak. 

 

Sunumu Ahmet devraldı ve söze şöyle başladı: 

 

Üstlenmiş olduğumuz şirket olan Petrol Ofisi A.O. işte anlatmaya çalıştığımız 

böyle bir ortamda faaliyetlerini bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak 

sürdürmekteydi. Kısaca PO, petrol ürünlerinin ithal edilmesi, rafine edilmesi, 

stoklanması, dağıtılması ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 18 Şubat 

1941 tarihinde bir devlet şirketi olarak kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. PO 17 

Mart 1998 tarihi itibariyle hisselerinin % 93,3’ü devlete ve geri kalanı İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmekte olan bir Kamu İktisadi Teşebbüsü 

olarak faaliyetini sürdürmektedir. Özelleştirme Yüksek Konseyi devletin PO 

hisselerinin %51’ini blok satış halinde satılmasına karar vermiş ve bu durum açık 

ihale şeklinde kamuya duyurulmuştur. İhale koşulları doğrultusunda 18 Mayıs 

1998 tarihi itibariyle ihaleye ulusal ve uluslararası on adet konsorsiyum teklif 

vermiştir. Bu gruplar şunlardır:    

 

1- Akmaya-Orteks İş Ortaklığı 

2- Ceylan İnşaat Taah. İthalat ve İhracat Ltd. Şti.-Milgaz Tic. ve San. A.Ş. 

İş Ortaklığı  

3- Cıngıllı Holding A.Ş. 

4- Çukurova Holding A.Ş.-Anadolu Uluslararası Tic. ve Taşımacılık A.Ş. İş 

Ortaklığı  

5- Doğuş Holding A.Ş.-Garanti Bankası A.Ş. İş Ortaklığı 

6- EGS Holding A.Ş. 
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7- Koç Holding A.Ş. 

8- Selahattin Beyazıt 

9- Süzer Holding A.Ş. 

10-Türkiye İş Bankası A.Ş.- Bayındır İnş. Tur. Tic. ve San. A.Ş.-  

     Park Holding A.Ş.- Petrol Ürünleri Tur. ve Nak. A.Ş. İş Ortaklığı 

  

Mehmet sunuma devam etti: 

 

- Arkadaşlar PO ihalesi 29 Haziran 1998 tarihinde TRT Televizyonundan 

naklen yayınlanarak gerçekleştirilmiştir.  En yüksek teklif veren üç 

potansiyel yatırımcı grubu ve verdiği teklifler şu şekildedir: 

- Akmaya/Orteks İş Ortaklığı 1.160 Milyon USD, 

- Doğuş Holding/Garanti Bankası İş Ortaklığı 1.150 Milyon USD, 

- İş Bankası/Park Holding A.Ş./Bayındır Holding/PÜAŞ İş Ortaklığı 1.110 

Milyon USD 

- Arkadaşlar, ihale bedeli sonucunda oluşan bedelin yarısı peşin ödenecek 

diğer yarısı ise iki yıl içinde ve iki taksitte ödenecek ve yıllık % 10 faiz 

uygulanacaktır. Ancak, taraflardan biri ihalenin iptali için mahkemeye 

başvurmuş ve bu doğrultuda mahkeme sonuçlanıncaya kadar ihale 

durdurulmuştur. Mahkeme 9 Nisan 1999 tarihinde kararını vermiş ve söz 

konusu ihaleyi iptal etmiştir. 

Sunum Ali tarafından devam ettirildi. Bu defa Ali biraz daha rahatlamış, PO ile 

ilgili konuları sınıfta yer alan kişilere aktarılmasının huzurunu yaşıyordu ve 

çözemedikleri konunun en azından arkadaşları tarafından paylaşılmış olacak ve 

bir çözüm üretilecekse birlikte gerçekleştirilecekti. 

 

- Arkadaşlar, Özelleştirme Yüksek Kurulu aynı şekilde şirket hisselerinin 

devlete ait kısmının % 51’lik kısmının blok satış şeklinde satılması 

kararını verip, 17 Kasım 1999 tarihinde ihaleyi kamuya duyurmuştur. Bu 

defa 20 Ocak 2000 tarihine kadar dört önemli konsorsiyum potansiyel 

yatırımcı olarak teklifte bulunmuştur. Bunlardan en yüksek üç teklifi 

veren yatırımcılar ve verdikleri teklifler aşağıdaki gibidir: 

1. T. İş Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İş Ortaklığı 

1,260 Milyon USD (Kısaca Doğan Holding veya Doğan Grubu), 

 

2. T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve Alarko Holding A.Ş. İş Ortaklığı 1,250 

Milyon USD 
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3. Nurol Holding A.Ş. - Cıngıllı Holding A.Ş. - Anadolu Uluslararası 

Ticaret ve Taşımacılık A.Ş. - Medya Holding A.Ş. İş Ortaklığı 1,110 

Milyon USD 

 

- Arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi ihale Doğan Grubu üzerinde kalmıştır. 

İhale bedelinin % 40’ı peşin ödenecek ve geri kalan tutar ise üç yıl içinde 

ve üç eşit taksitte ödenecek ve ayrıca yıllık % 15 faiz uygulanacak 

şekilde sözleşme imzalanmıştır. Satış süreci 21 Temmuz 2000 tarihinde 

tamamlanmış ve yönetim devri aynı tarihte gerçekleştirilmiştir.  

- Bu tarihte devletin PO üzerindeki hissesi % 42,3 şeklindedir. Ancak daha 

sonra devlet sahibi olduğu bu hisselerin bir bölümünü zaman içinde 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında halka arzını gerçekleştirmiş ve 17 

Temmuz 2002 tarihi itibariyle devletin hissesi 12 Milyar 900 Milyon 

nominal değer karşılığı % 25,8 olarak kalmıştır.  

 

Sunumu Veli devraldı. Sınıftaki arkadaşları gittikçe heyecanlanmaya başlamıştı 

ve sürecin sonunu merak bekliyorlardı. Bu nedenle sınıfta bir sessizlik hüküm 

sürüyordu.  

 

- Arkadaşlar, devlet sahibi olduğu PO hisselerini 17 Temmuz 2002 

tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında oluşan fiyat üzerinden 

yatırımcı İş-Doğan Şirketine teklifte bulunmuş ve İş-Doğan tarafından 

kabul edilmiştir. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli bir hisse 30 TL satış 

fiyatı olarak gerçekleştirilmiş ve satış süreci 28 Ağustos 2002 tarihinde 

tamamlanmıştır. 

- Yatırımcı İş-Doğan şirketinin devletin sahibi olduğu son hisseleri satın 

almasının hemen ardından, 30 Eylül 2002 tarihinde yatırımcı ana şirket 

durumunda bulunan İş-Doğan A.Ş. ile yatırım yapılan ve bağlı ortaklık 

durumunda bulunan Petrol Ofisi A.Ş. ile birleştirilmesi ve birleşik şirketin 

ünvanının Petrol Ofisi A.Ş. olarak devam etmesi şeklinde alınan karar 

kamuya açıklanmış ve birleşme işlemi 27 Aralık 2002 tarihi itibariyle 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Ayrıca sunumu yapan öğrenci grubu, aşağıdaki PO açıklamasını arkadaşları ile 

paylaşmışlardı. 
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Petrol Ofisi A.Ş.’nin 30.09.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 30.09.2002 tarihli toplantısında; 

Oto LPG ticareti ve yatırımları, LPG dağıtım faaliyetleri ile ham petrol ve petrol ürünleri 

ticareti yapan, ayrıca akaryakıt dağıtım şirketi hüviyeti kazanmak için Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunan İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. ile şirketimiz 

faaliyetleri büyük ölçüde örtüştüğünden her iki şirketin birleşmesi halinde yaratılacak sinerji ve 

tasarrufları değerlendirmek üzere çalışmalar yapılması ve süreç içindeki tüm gelişmelerden 

kamuoyunun bilgilendirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oybirliği ile 

karar verilmiştir.” 

 

 
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun PO’dan istediği açıklama karşısında PO 

aşağıdaki açıklama öğrenci grubu tarafından sınıftaki kişilere dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Petrol Ofisi A.Ş.’nin Borsa Başkanlığı’nca istenen ek açıklamaya cevaben gelen 23.10.2002 

tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

açıklamadır. 

İlgi: 23.10.2002 tarih ve 4/GİD/1411/RA-MS/22380 sayılı yazınız. 

23.10.2002 Akşam gazetesinde yer alan yazıda Petrol Ofisi'nin İş Doğan Petrol Yatırımları 

A.Ş.'nin 930 milyon USD borcunu ödeyeceği iddia edilmektedir. Kamuoyunun bilgilendirildiği 

üzere Petrol Ofisi ile İş Doğan'ın birleşmesi için yasal aşamalar henüz tamamlanmamıştır. 

Dolayısıyla birleşme sonucu ortaya çıkacak şirkette yeralacak borç konusunda bir tespitte 

bulunmak mümkün değildir. Borç yapısı ancak gereken mahkeme ve SPK süreçleri sonrasında 

ortaya çıkacaktır. 

30.09.2002 tarihli Bağımsız denetimden geçmemiş bilanço verilerine göre İş Doğan Petrol 

Yatırımları A.Ş.'nin toplam borcu 1.212.681.805 USD nakit varlıkları ise 26.593.185 USD'dir. 

Sözkonusu borçlar Ağustos ayında Ö.İ.B.'den alınan Petrol Ofisi hisse senedi borçlarını ve tüm 

borçların 30.09.2002 tarihine kadar yürütülen faizlerini de kapsamaktadır.” 

 
Benzer şekilde öğrenci grubu tarafından derlenen aşağıdaki bilgi sınıftakilere 

dağıtılmıştır. 
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.11.2002 tarih ve OFD/2839-14710 sayılı yazısı aşağıya 

çıkarılmıştır. 

“İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18.11.2002 tarihli başvurusu ile, İş Doğan Petrol Yatırımları 

A.Ş. (İş Doğan)’nin Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ) ile gerçekleştirilecek birleşme öncesinde POAŞ’ın 

halka açık % 23,17’lik kısmını elinde bulunduran ortaklarına gönüllü çağrıda bulunarak hisse 

senedi toplamasına ve çağrıya katılmayan ortaklara T. İş Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketler 

Grubu Holding A.Ş.  ile İş Doğan A.Ş.’nin diğer ortakları tarafından “satma hakkı” 

sunulmasına izin verilmesini talep etmiştir. 

Başvurunun görüşüldüğü 20.11.2002 tarih ve 53/1561 sayılı Kurul toplantısında; 

1) İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.’nin Petrol Ofisi A.Ş. ile gerçekleştirmeyi planladığı birleşme 

öncesinde, Petrol Ofisi A.Ş. sermayesinin halka açık % 23.17’lik kısmını elinde bulunduran 

ortaklara ait hisse senetlerini, ÖİB portföyünde kalan POAŞ sermayesinin % 25.8’ine karşılık 

gelen paylar için 08.08.2002 tarihinde ödediği 30.000,-TL’nin aylık % 4 faiz oranı kullanılarak 

bugüne getirilmiş değeri olan 6.850,-TL’den satın almak üzere çağrıda bulunması ve çağrıya 

katılmayan ortaklara İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. ortakları tarafından “satma hakkı” 

sunulmasına ilişkin bilgi formunun onaylanmasına, 

2) Söz konusu onayın bundan sonra yapılabilecek olası birleşmeye izin başvurusunun kabul 

edileceği anlamına gelmediği, yapılacak birleşme başvurusunun ayrıca değerlendirileceği 

hususunun İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş.’ne bildirilmesine karar 

verilmiştir.  

Söz konusu “Çağrıda Bulunarak Hisse Senedi Toplama Girişiminde Bulunanlarca Açıklanması 

Zorunlu Bilgi Formu” Ek’te verilmektedir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

Petrol Ofisi A.Ş’nin birleşmeye ve kayıtlı sermaye tavanı artırımına ilişkin başvuruların 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanması koşuluyla; şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 

trilyon TL’den 500 trilyon TL’ye yükseltilmesi, İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.’nin 30.09.2002 

tarihi itibariyle mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde devir alınması suretiyle adı 

geçen şirketle TTK’nın 451 ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37, 38 ve 39. maddeleri 

hükümlerine uygun olarak birleşilmesi, birleşme nedeniyle çıkarılmış sermayenin 250 trilyon 

TL’den 374.126.989 milyon TL’ye yükseltilmesi ve bu amaçlarla ana sözleşmenin 6. maddesinin 

tadil edilmesi, birleşme sözleşmesinin onaylanması hakkında karar alınması, birleşme nedeniyle 

yapılacak işlemler hakkında Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi konularının görüşüleceği 

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 27.12.2002 Cuma günü saat 10:30’da Eski Büyükdere C. 

No:37 Maslak İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. 

Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.” 

 
Ali tekrar söz aldı ve ekledi:  

 

- Arkadaşlar, Petrol Ofisi A.Ş.’nin çeşitli tarihler itibariyle hazırlanmış 

bilançolarını size dağıttık. Şirketin geçmişi ile ilgili edindiğimiz bilgileri 

sizlerle kısaca paylaştık. Anlayamadığımız Diğer Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar tutarı ile ilgili sizin bir fikriniz, bir düşünceniz olabilir mi? 
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Ek – 1 

Petrol Ofisi A.Ş Bilançoları 

 
Bağımsız 

Denetim'den 
Bağımsız 

Denetim'den 

Bağımsız 

Sınırlı 

Denetim'den 

Bağımsız 

Denetim'den 

Bağımsız 

Denetim'den 

Bağımsız 

Denetim'den 

 
Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş 

AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2001 31.03.2002 30.06.2002 30.09.2002 31.12.2002 31.03.2003 

       

I. DÖNEN VARLIKLAR 512.779.625   533.474.561  639.492.426  818.661.228  1.110.656.242   929.942.703   

 A. Hazır Değerler 63.538.988   62.049.362  21.525.966  214.911.846  270.679.842   210.752.362   

    1. Kasa 34.012   196.359  221.743  70.593  95.540   856   

    2. Bankalar 12.415.243   14.418.062  6.257.315  183.827.943  253.616.336   172.990.974   

    3. Diğer Hazır Değerler 51.089.733   47.434.941  15.046.908  31.013.310  16.967.966   37.760.532   

 B. Menkul Kıymetler 0   376.000  0  0  0   0   

    1. Hisse Senetleri 0   0  0  0  0   0   

    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0   0  0  0  0   0   

    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 0   376.000  0  0  0   0   

    4. Diğer Menkul Kıymetler 0   0  0  0  0   0   

    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0   0  0  0  0   0   

 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  286.473.783   312.566.272  425.010.619  400.011.899  360.150.531   276.459.897   

    1. Alıcılar 195.974.992   209.641.169  182.779.097  141.608.434  149.383.268   116.673.891   

    2. Alacak Senetleri 99.413.464   112.536.223  237.266.959  252.850.680  217.067.594   182.936.541   

    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.989   826.838  2.414.429  3.366.770  2.402.400   1.811.538   

    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 3.921.238   17.529.876  18.659.897  18.995.482  7.471.083   6.281.317   

    5. Alacak Reeskontu (-) -2.233.432   (13.779.744) (4.743.377) (4.957.729) -4.410.829   -19.674.002   

    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -10.608.468   (14.188.090) (11.366.386) (11.851.738) -11.762.985   -11.569.388   

 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  1.941.699   2.570.472  3.239.259  3.883.777  250.620.765   145.888.145   

    1. Ortaklardan Alacaklar 0   0  0  0  122.777.506   0   

    2. İştiraklerden Alacaklar 0   0  0  0  0   0   

    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0   0  0  0  125.128.244   128.115.975   

    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 2.034.388   2.663.161  3.331.512  3.976.029  2.807.268   17.864.423   

    5. Alacak Reeskontu (-) 0   0  0  0  0   0   

    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -92.689   (92.689) (92.253) (92.252) -92.253   -92.253   

       

       



50 

 

 
Bağımsız 

Denetim'den 
Bağımsız 
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Bağımsız 

Sınırlı 
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Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş 

AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2001 31.03.2002 30.06.2002 30.09.2002 31.12.2002 31.03.2003 

       

 E. Stoklar 104.621.555   152.757.768  174.718.720  173.418.035  181.233.718   248.117.091   

    1. İlk Madde ve Malzeme 12.029.695   11.230.759  10.456.533  22.580.067  17.090.306   20.845.287   

    2. Yarı Mamuller 1.013.029   784.025  586.555  1.091.820  737.384   919.678   

    3. Ara Mamuller 0   0  0  0  0   0   

    4. Mamuller 7.356.340   0  9.121.033  13.962.910  9.610.693   0   

    5. Emtia 74.740.085   116.547.065  132.849.400  109.944.276  135.179.836   216.306.083   

    6. Diğer Stoklar 7.843.783   23.852.910  18.372.390  21.924.299  16.661.386   5.579.306   

    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)     0   0  0  0  0   0   

    8. Verilen Sipariş Avansları 1.638.623   343.009  3.332.809  3.914.663  1.954.113   4.466.737   

 F. Diğer Dönen Varlıklar 56.203.600   3.154.687  14.997.862  26.435.671  47.971.386   48.725.208   

       

       

II. DURAN VARLIKLAR 119.911.320   139.794.404  146.960.515  172.355.609  2.120.087.332   2.056.191.691   

 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  4.893.012   14.805.021  4.415.250  5.097.142  4.435.288   21.205.182   

    1. Alıcılar 0   0  0  0  0   0   

    2. Alacak Senetleri 0   0  0  0  0   0   

    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 468.304   416.688  494.121  512.581  535.627   561.934   

    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 11.358.213   14.388.333  16.189.015  19.493.342  18.991.119   20.643.248   

    5. Alacak Reeskontu (-) -6.933.505   0  (12.267.886) (14.908.781) -15.091.458   0   

    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0   0  0  0  0   0   

 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0   48.262  14.503  0  0   0   

    1. Ortaklardan Alacaklar 0   0  0  0  0   0   

    2. İştiraklerden Alacaklar 0   0  0  0  0   0   

    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0   0  14.503  0  0   0   

    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0   48.262  0  0  0   0   

    5. Alacak Reeskontu (-) 0   0  0  0  0   0   

    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0   0  0  0  0   0   
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Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş 

AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2001 31.03.2002 30.06.2002 30.09.2002 31.12.2002 31.03.2003 

       

 C. Finansal Duran Varlıklar 363.553   363.553  813.510  813.509  890.599   890.599   

    1. Bağlı Menkul Kıymetler 4   4  15  15  15   15   

    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0   0  0  0  0   0   

    3. İştirakler 294   294  294  294  294   294   

    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0   0  0  0  0   0   

    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0   0  0  0  0   0   

    6. Bağlı Ortaklıklar 363.255   363.255  813.201  813.200  890.290   890.290   

    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) 0   0  0  0  0   0   

    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0   0  0  0  0   0   

    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0   0  0  0  0   0   

D. Maddi Duran Varlıklar   100.855.118   110.356.814  126.386.818  149.699.524  176.192.471   191.155.936   

    1. Arazi ve Arsalar 5.432.212   5.432.212  5.432.211  5.432.211  5.530.060   5.609.508   

    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 10.237.748   11.502.629  12.138.992  20.564.973  53.202.705   57.620.723   

    3. Binalar 15.341.644   17.716.768  20.241.588  22.706.585  25.016.426   25.024.495   

    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 16.625.643   18.419.451  23.232.648  25.673.514  34.984.342   33.729.908   

    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 7.434.596   8.218.416  8.962.994  10.318.808  11.919.208   12.639.290   

    6. Döşeme ve Demirbaşlar 7.217.417   8.126.558  10.453.626  11.476.599  13.844.941   14.061.440   

    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 42.760.403   49.587.779  54.323.071  68.178.730  97.674.580   113.254.324   

    8. Birikmiş Amortismanlar (-) -44.330.305   (52.061.564) (60.402.886) (72.980.974) -99.723.845   -113.366.913   

    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 40.135.760   43.414.565  52.004.574  58.329.078  33.744.054   42.583.161   

  10. Verilen Sipariş Avansları 0   0  0  0  0   0   

 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  12.631.908   13.052.991  14.322.832  15.817.914  1.937.721.688   1.842.172.769 

    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0   0  0  0  252.207   630.516   

    2. Haklar 0   0  0  0  0   0   

    3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0   0  0  0  0   0   

    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.631.908   13.052.991  14.322.832  15.817.914  1.937.469.481   1.841.542.253   

    5. Verilen Avanslar 0   0  0  0  0   0   

  F. Diğer Duran Varlıklar  1.167.729   1.167.763  1.007.602  927.520  847.286   767.205   

A K T İ F  T O P L A M I 632.690.945   673.268.965  786.452.941  991.016.837  3.230.743.574   2.986.134.394   
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AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2001 31.03.2002 30.06.2002 30.09.2002 31.12.2002 31.03.2003 

       

I. KISA VADELİ BORÇLAR 326.513.641   320.238.386  401.888.631  556.277.853  2.083.492.170   1.798.440.623   

 A. Finansal Borçlar  113.035.184   59.537.346  57.085.014  188.151.839  1.651.805.284   1.316.020.778   

    1. Banka Kredileri 113.035.184   59.537.346  57.085.014  188.151.839  273.500.228   210.411.774   

    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 0   0  0  0  1.367.280.553   1.097.026.744   

    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0   0  0  0  0   0   

    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0   0  0  0  0   0   

    5. Diğer Finansal Borçlar 0   0  0  0  11.024.503   8.582.260   

 B. Ticari Borçlar  61.289.655   113.346.786  103.347.402  130.403.600  113.474.215   191.644.025   

    1. Satıcılar 61.047.721   109.796.646  99.688.144  126.643.608  105.769.584   185.970.625   

    2. Borç Senetleri 0   0  0  0  0   0   

    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 248.453   3.549.849  3.659.258  3.759.992  7.704.631   5.673.400   

    4. Diğer Ticari Borçlar 0   291  0  0  0   0   

    5. Borç Reeskontu (-) -6.519   0  0  0  0   0   

 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 77.803.147   131.233.234  204.590.252  177.486.538  311.099.028   283.429.049   

    1. Ortaklara Borçlar 14.058   12.096  6.110  5.372  89.842   5.000   

    2. İştiraklere Borçlar 0   0  0  0  0   0   

    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0   0  0  0  0   0   

    4. Ödenecek Giderler 19.015.055   3.939.584  6.632.689  11.063.266  282.748   59.312.147   

    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 39.349.846   74.545.893  111.268.742  95.077.845  113.488.311   84.440.082   

    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları 0   0  0  0  0   259.422   

    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 19.424.188   52.735.661  86.682.711  71.340.055  197.238.127   139.412.398   

    8. Borç Reeskontu (-) 0   0  0  0  0   0   

 D. Alınan Sipariş Avansları 3.924.918   3.937.197  4.388.021  5.686.136  6.957.615   7.196.713   

 E. Borç ve Gider Karşılıkları 70.460.737   12.183.823  32.477.942  54.549.740  156.028   150.058   

    1. Vergi Karşılıkları 70.316.737   12.039.823  32.333.942  54.405.740  0   0   

    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 144.000   144.000  144.000  144.000  156.028   150.058   
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II. UZUN VADELİ BORÇLAR 12.180.549 13.407.643 11.609.569 11.797.898 757.981.717 927.501.599 

 A. Finansal Borçlar  0   0  0  0  551.270.159   722.192.621   

    1. Banka Kredileri 0   0  0  0  460.939.039   627.787.761   

    2. Çıkarılmış Tahviller 0   0  0  0  0   0   

    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0   0  0  0  0   0   

    4. Diğer Finansal Borçlar 0   0  0  0  90.331.120   94.404.860   

 B. Ticari Borçlar 501.099   689.614  710.309  642.449  636.110   650.629   

    1. Satıcılar 0   0  0  0  0   0   

    2. Borç Senetleri 0   0  0  0  0   0   

    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 501.099   689.614  710.309  642.449  636.110   650.629   

    4. Diğer Ticari Borçlar 0   0  0  0  0   0   

    5. Borç Reeskontu (-) 0   0  0  0  0   0   

 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 8.836   13.849  19.017  39.523  193.824.504   193.813.885   

    1. Ortaklara Borçlar 0   0  0  0  0   0   

    2. İştiraklere Borçlar 0   0  0  0  0   0   

    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0   0  0  0  0   0   

    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları 8.836   13.849  19.017  23.633  28.831   19.272   

    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0   0  0  15.890  193.795.673   193.794.613   

    6. Borç Reeskontu (-) 0   0  0  0  0   0   

 D. Alınan Sipariş Avansları 0   0  0  0  0   0   

 E. Borç ve Gider Karşılıkları 11.670.614   12.704.180  10.880.243  11.115.926  12.250.944   10.844.464   

    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 11.670.614   12.704.180  10.880.243  11.115.926  12.250.944   10.844.464   

    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0   0  0  0  0   0   
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III. ÖZ SERMAYE 293.996.755   339.622.936  372.954.741  422.941.086  389.269.687   260.192.172   

 A. Sermaye 50.000.000   50.000.000  50.000.000  250.000.000  252.441.386   252.441.386   

 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0   0  0  0  0   0   

 C. Emisyon Primi 410.556   410.556  410.556  410.556  410.556   410.556   

 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı  18.187.537   26.785.363  33.382.353  23.808.580  51.032.776   63.062.443   

    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 18.187.537   26.785.363  33.382.353  23.808.580  34.641.664   46.671.331   

    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 0   0  0  0  16.391.112   16.391.112   

    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0   0  0  0  0   0   

       

 E. Yedekler 38.802.370 225.623.129 225.820.671 43.699.823 44.593.105 272.680.082 

    1. Yasal Yedekler 20.302.323   22.674.367  22.674.367  22.674.366  22.704.299   22.704.299   

    2. Statü Yedekleri 0   0  0  0  0   0   

    3. Özel Yedekler  8.599.983   8.824.451  9.021.992  9.021.992  9.021.992   9.021.992   

    4. Olağanüstü Yedek 6.450.514   190.674.762  190.674.762  12.003.465  12.033.009   12.033.009   

    5. Maliyet Artış Fonu 3.449.550   3.449.549  3.449.550  0  284.097   325.478   

    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları 0   0  0  0  0   0   

    7. Geçmiş Yıl Karı 0   0  0  0  549.708   228.595.304   

 F. Net Dönem Karı 186.596.292   36.803.888  63.341.161  105.022.127  228.045.598   0   

 G. Dönem Zararı (-) 0   0  0  0  0   -141.148.561   

 H.  Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0   0  0  0  -187.253.734   -187.253.734   

    1. ........... Yılı Zararı 0   0  0  0  -73.821.376   -73.821.376   

    2. ........... Yılı Zararı 0   0  0  0  -113.432.358   -113.432.358   

       
P A S İ F   T O P L A M I 632.690.945   673.268.965  786.452.941  991.016.837  3.230.743.574   2.986.134.394   
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Petrol Ofisi A.Ş. ile ilgili yayınlanmış haberler 

 

BİREYSEL VERGİ KAÇIRMA AMAÇLI 

 

 
 
Ekonomi – 14 Şubat 2007  

 

Sabah Gazetesi, POAŞ raporunu ele geçirdi. Rapor şöyle diyor: “POAŞ ile İş-

Doğan vergi kaçırmak için birleştirilmiştir. 

 

“Devlet zarara uğradı” 

 

Gelirler Kontrolörü Aykut Doğan’ın yazdığı ve POAŞ’a geçen hafta tebliğ edilen 

raporda Cumhuriyet’in en büyük vergi kaçağı şöyle açıklandı: “Petrol Ofisi, İş-

Doğan’la birleşerek 1 milyar 160 milyon YTL’lik zarar kardan düşüldü, bu da 

vergi kaybına yol açtı. 

 

“Krediyi  POAŞ’a ödetti” 

 

Birleşmede ilk amaç, İş-Doğan’ın bu satın almadan kaynaklanan zararının karlı 

bir şirket olan POAŞ’a yüklenmesidir. İkinci amaç ise POAŞ’ı satın almada 

kullanılan kredilerin yine POAŞ tarafından ödenmesini sağlamaktır. 

 

“POAŞ ve İş-Doğan vergi kaçırmak için birleştirildi” 

 

POAŞ’ta vergi kaçakçılığı raporunda  “Mükellef Kurum POAŞ ile İş Doğan’ın 

birleşmesi iktisadi ticari ve teknik icaplardan dolayı değil, vergi kaçırmak 

amacıyla gerçekleştirilmiştir” ifadesi dikkat çekti. 
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Petrol Ofisi’nin 1,2 milyar YTL’lik vergi kaçağını ortaya koyan rapor, 2002 yılında 

gerçekleştirilen Petrol Ofisi İş-Doğan birleşmesine ilişkin çarpıcı gerçeği net 

biçimde ortaya koydu. Gelirler Kontrolörü Aykut Doğan’ın yazdığı raporda 

“Mükellef Kurum POAŞ ile İş-Doğan’ın birleşmesi iktisadi ticari ve teknik 

icaplardan dolayı değil, vergi kaçırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir“ ifadesine 

yer verildi.  

 

DEV ZARARI MAHSUP ETTİLER 

 

Raporda Petrol Ofisi’nin İş-Doğan ile birleşerek şirketten devraldığı 1 milyar 160 

milyon YTL’lik zararı karından mahsup ederek vergi kaybına neden olduğu net bir 

biçimde ortaya koydu. Ayrıca Petrol Ofisi’ni satın almak için kurulan İş-Doğan’ın 

Petrol Ofisi ile birleştirilerek ortakların neredeyse hiç para ödemeden şirkete 

sahip olduklarına dikkat çekti.  

 

KREDİ ŞİRKETE ÖDETTİLER 

 

Raporda söz konusu işlemin gerçekleştirilmesine gerekçe olarak gösterilen 

Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun birleşme ve satın almaları özendiren maddeleriyle 

bu işlemin örtüşmediği, bu maddeler gerekçe gösterilerek gerçek amaç olan 

vergi kaçırmanın gizlendiği de ifade edildi. 2002 yılına ilişkin yazılan ve geçen 

hafta Petrol Ofisi’ne tebliğ edilen raporda Petrol Ofisi ile İş-Doğan’ın 

birleştirilmesiyle vergi kaçırma amacının yanında POAŞ’ın satın alınmasıyla 

oluşan zararın karlı şirkete devredildiği belirtildi. Ayrıca Gelirler Kontrolörü Aykut 

Doğan raporunda POAŞ hisselerini satın almak için kullanılan kredilerin 

birleşmeyle şirkete devredildiğini ve böylelikle İş-Doğan’ın ortaklarının hiçbir 

külfete katlanmadan bu şirkete sahip olmalarının sağladığını açıkça ortaya 

koydu. Devir sonrasında POAŞ’ın 2002-2005 yılları arasında toplam 1 milyar 160 

milyon YTL(1 katrilyon 160 trilyon) İş-Doğan’dan devraldığı zararı mali karından 

mahsup ederek çok büyük tutarda vergi kaybına yol açtığı belgelendi.  

 

İş-Doğan’ın kredi borcu PO’ya yüklendi   

 

2002 yılına ait raporda İş-Doğan Petrol Ofisi birleşmesinin nasıl vergi kaçırmak 

için yapıldığı ve devletin nasıl vergi kaybına uğratıldığı şu cümlelerle anlatıldı. 

“Mükellef kurum (İş-Doğan), POAŞ ile birleşmeyi iktisadi ticari ve teknik 

icaplardan dolayı değil, vergi kaçırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu durum 

birleşme ve devir hükümlerini düzenleyen 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 36-39’uncu maddelerinin özüne açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 

Kanunun bu maddelerinin amacı birleşme ve devir suretiyle şirketlerin daha 

verimli hale getirilmesi, karlılıklarının artırılması, verimsiz firmaların ekonomiye 

kazandırılmasıdır. Mükellefin gerçek amacı ise vergi kaçırmaktır. İş- Doğan’ın 

petrol piyasasındaki faaliyeti zaten POAŞ tarafından yapılan bir takım işlemlerin 

İş-Doğan üzerinden yapılmasından kaynaklanmaktadır. İş-Doğan’ın en büyük 
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iktisadi faaliyeti büyük oranda borçlanarak Petrol Ofisi’nin hisse senetlerini satın 

almaktır. Bu hisse senetlerinin satın almak için kullanılan kredilerin faiz ve kur 

farkı giderleri ise mükellefin geçmiş yıl zararlarını oluşturmaktadır. Burada iki 

amaç güdülmüştür. Birincisi POAŞ hisselerinin satın alınması ile oluşan 

zararların, karlı POAŞ’a devrini sağlamaktır. İkinci amaç ise POAŞ hisselerinin 

satın almak için kullanılan kredilerin POAŞ tarafından ödenmesini sağlayarak İş-

Doğan ortalarının hiçbir külfete katlanmadan bu şirkete sahip olmalarını 

gerçekleştirmektir. Bu devir sonrası POAŞ İş-Doğan’dan devraldığı zararları 

2002-2005 dönemlerinde mali karından mahsup ederek  (1.160.547.595 YTL) 

çok büyük tutarda vergi kaybına yol açılmıştır.  

 

Raporda savunma nasıl çürütüldü?  

 

1-İRME BARMANBEK: Kur farkı ve faiz birleşen iki şirkette aynı sektörde 

faaliyet gösteriyorsa gider yazılabilir. Petrol Ofisi ve İş-Doğan aynı 

sektörde faaliyet gösteriyor. İsteyen ticaret siciline baksın. 

RAPOR: İş-Doğan’ın gelirlerinin tamamı Petrol Ofisi aracılığıyla gerçekleştirilen 

faaliyetlerden oluşmaktadır. Bununla istenilen amaç İş-Doğan’ı petrol 

piyasasında faaliyet gösteren hacimli bir şirket gibi göstermektedir. Aslında İş-

Doğan gücünü ve gelirlerini tamamen POAŞ’tan alan güdümlü bir şirkettir. 

(Raporda belgeleriyle ve detaylı faaliyetler ortaya konuyor. Buna örnek olarak, 

şirketin sipariş üzerine POAŞ’tan aldığı motorinleri depolamadan direk olarak 

bayiye sattığı belirtiliyor.   

 

DEVLET ZARARA UĞRADI 

 

Bu nedenle İş-Doğan’ın ticari mal stok hesabı 0 TL olduğu belirtiliyor. Ayrıca 

şirketin satış gelirinin % 95’ini motorinlerin tamamının POAŞ’tan alındığı ortaya 

konuyor. Şirketin 2000 Ekim’e kadar personel çalıştırmadığı, ekim ve kasım 

aylarında 5 ve 12 kişilik personel ile toplam iki ayda 12 trilyonluk satış yaptığının 

altı çiziliyor.  

 

2-İRME BARMANBEK: 2002 yılında gerçekleştirilen Petrol Ofisi, İş-Doğan 

Petrol Yatırımları şirketin birleşmesiyle herhangi bir vergi kayıp kaçağı 

söz konusu olmamıştır. 

RAPOR: Devir sonrası POAŞ, İş-Doğan’dan devraldığı 2002-05 dönemlerinde 1 

milyar 160 milyon 547 bin 595 YTL zararı mali karından mahsup etmiştir. 

Kabaca bu nedenle devletin uğradığı vergi kaybı 348 milyon 164 bin 278 YTL’dir. 

Bu birleşmeyle Türkiye’nin ciro ve kârlılıkta en büyük ve de fazla vergi ödeyen 

şirketlerden birinin vergi gelirlerinden mahrum kalınmıştır.  

 

(Sabah ) 

 



 58 

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... "PETROL OFİSİ'NDE VERGİ KAÇAĞI 

RAPORU" VERGİ DAİRESİNE ULAŞTI!  

 

Petrol Ofisi'nde tespit edilen 1.2 milyar YTL'lik vergi kaçağı raporu İş-Doğan 

Petrol Yatırımları AŞ'nin o dönem bağlı bulunduğu Üsküdar Vergi Dairesi'ne 

bugün saat 14:20 itibariyle ulaştı. Bu tahsilat için düğmeye basıldığı anlamına 

geliyor!..  

 

Gelir İdaresi Başkanlığı PO'da tahsilat 

için düğmeye bastı. Dün Gelir İdaresi 

Başkanlığı'nın, söz konusu raporu, 

2003, 2004 ve 2005 yıllarına ait olan 

bölümlerine de imza atılması için 

Kuşadası'nda görevli Gelirler 

Kontrolörü Aykut Doğan'a yollamıştı. 

Bugün de rapor ilgili vergi dairesine 

gitti.  

 

Raporun Üsküdar Vergi Dairesi'nce en 

geç yarın Petrol Ofisi'ne tebliğ edilmesi 

bekleniyor. Rapor 31 Aralık 2006 

tarihine kadar POAŞ'a ulaştırılamazsa 

5 yıllık zaman aşımına uğrayacaktı.  

 

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? 

 

Raporla sonuca ulaşılan karar vergi dairesine gönderildiğinden tahsilat için geri 

sayım başlayacak. Buna göre, İş-Doğan'ın şemsiyesi altında olan Petrol Ofisi'nin 

yönetimi, rapora itiraz ederek vergi mahkemesine götürebilir ya da uzlaşma 

komisyonuna başvurabilir. 

 

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?  

 

Gelirler Kontrolörlerinin hazırladığı Petrol Ofisi ile ilgili GKR 2006/891-8-9 sayılı 

rapor Ağustos ayında İstanbul Grup Başkanlığı Rapor Okuma Komisyonu'na 

gitmişti. Son olarak da, söz konusu raporun 29 Kasım 2006 günü Ankara'ya Gelir 

İdaresi Başkanlığı'na gönderildiği öğrenilmişti. Raporda, şirketin birleşme 

sürecinde yaptığı işlemin bir 'peçeleme' operasyonu olduğu ve 'vergi kaçırmaya 

yönelik bir hareket' olduğuna değiniliyor ve Kurumlar Vergisi Kanunu'na aykırı 

olan bu işlemler nedeniyle vergi kaybının 3 milyar YTL'yi bulabileceğine 

değinildiği ileri sürülüyordu. 
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İŞ-DOĞAN, POAŞ’TA NE YAPTI? 

 

Petrol Ofisi'nin satın alma finansmanını gerçekleştirmesi için kurulan İş-Doğan 

Petrol Yatırımları, 21 Temmuz 2000'de akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet 

gösteren kamu şirketi POAŞ'ın yüzde 51'ini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 

imzalanan anlaşma ile 1 milyar 260 milyon dolara aldı. 

 

12 Temmuz 2000'de Hür Pazarlama ve İthalat A.Ş. olan ismini İş-Doğan Petrol 

Yatırımları olarak değiştiren şirket, bu finansmanı sağlamak için döviz cinsinden 

bankalardan kredi kullandı. Böylece 1 haftalık mazisi olan İş-Doğan Petrol 

Yatırımları AŞ'nin bilançosu kredi borcu ile büyüdü.  

 

Ardından, 2002 yılına gelindiğinde İş-Doğan Petrol Yatırımları yine banka kredisi 

kullanarak, Petrol Ofisi'nin ÖİB'de kalan yüzde 25.83'lük hissesini de satın almak 

için 240 milyon dolar ödedi.  Böylece, finansman şirketi İş-Doğan Petrol 

Yatırımlarının POAŞ'da hissesi yüzde 76.83'e ulaştı. Aynı yıl İş-Doğan Petrol 

Yatırımları kredi borcu ile satın aldıkları POAŞ ile birleşme kararı aldı.  

 

Bu birleşme Aralık 2002'de tamamlandı. Birleşme öncesindeki son bilançolara 

göre kısa ve uzun vadeli toplam borcu sadece 567 milyon YTL olan Petrol Ofisi, 

birleşmeyle birlikte İş-Doğan Petrol Yatırımları'nın borçlarını da (kendi satın 

almasında kullanılan krediler) yüklendi. Birleşme ile Petrol Ofisi'nin toplam borcu 

o tarih itibariyle 2.9 milyar YTL'ye fırladı. İşte Gelir İdaresi Başkanlığı da bu 

birleşme operasyonu sürecindeki dönemi mercek altına alarak, olası vergi 

kaybına ilişkin inceleme başlatmıştır. 

 

26.12.06 Petrol Ofisi'nden Açıklama 

 

Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi İmre Barmanbek, Petrol Ofisi Ceo'su Jan 

Nahum ve Finans Direktörü Hüseyin Keçeci, bugün bir gazetede isim vermeden 

şirkete yöneltilen iddiaları cevaplamak için Hilton Otel'de basın mensuplarının 

karşısına çıktı. 
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Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi İmre Barmanbek, Petrol Ofisi CEO'su Jan 

Nahum ve Finans Direktörü Hüseyin Keçeci, bugün bir gazetede isim vermeden 

şirkete yöneltilen iddiaları cevaplamak için Hilton Otel'de basın mensuplarının 

karşısına çıktı.  

 

"1.2 milyar YTL'lik tarihi vergi kaçağı" başlıklı haberde yer alan iddialara ilişkin 

Petrol Ofisi Ceo'su Jan Nahum, "İsim zikredilmemiş ama verilen bilgilerden 

şirketin Petrol Ofisi olduğu anlaşılmaktadır. Henüz tamamlanmamış bir inceleme 

bizi aleyhimize etkilemektedir. Tüm yasal haklarımız saklı tutmaktayız" şeklinde 

konuştu.  

 

Söz konusu habere kaynak gösterilen inceleme raporunun bizzat İş-Doğan Petrol 

Yatırımları A.Ş.'nin bir vergi alacağını talep etmesiyle başlatılan bir inceleme 

olduğunu hatırlatan Jan Nahum, İş Bankası ve Doğan Holding'in 2002 yılında İş-

Doğan ve Petrol Ofisi'ni birleştirme kararı aldığını ve bunun mevzuata uygun 

şekilde yapıldığını ifade ederek şu noktaların altını çizdi: "Birincisi, Petrol Ofisi - 

İş-Doğan birleşmesi Türk ticaret ve vergi kanunlarına uygun biçimde 

gerçekleştirilmiştir. İkincisi Maliye Bakanlığı ve yargı kararlarına uygundur. 

Üçüncüsü bu birleşme ile ilgili bir vergi kayıp ya da kaçağı söz konusu değildir."  

 

"PETROL OFİSİ ŞEFFAFDIR, VEREMEYECEĞİ HİÇBİR HESABI 

YOKTUR" 

 

İnceleme sürecinin henüz tamamlanmadığını ve raporun kendilerine dahi 

ulaşmadığını belirten Nahum, "Petrol Ofisi şeffaftır, veremeyeceği hiçbir hesabı 

yoktur" diye konuştu.  

 

Nahum'dan sonra söz alan Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi İmre Barmanbek ise 

"Şirket birleşmelerinde iki mevzuatın hükümlerine uymak zorundayız. Bir tanesi 

ticaret diğeri vergi kanunu... Yetkili merciler mahkemelerdir" dedi. İş-Doğan ile 

Petrol Ofisi birleşmesinde gerekli mahkeme kararlarının alındığı ve yasal olarak 

şirket birleşmesinin tamamlandığını hatırlatan Barmanbek, vergisiz şirket 

birleşmelerinde 3 şart arandığını söyleyerek bunları şöyle sıraladı: "Şirketlerden 

http://www.haberler.com/
http://www.haberler.com/
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birinde zarar varsa bu zararın şirket aktifinden daha büyük olmaması 

gerektiğidir. Bizim şirketimizde zarar şirket aktifinden daha küçüktür. İkincisi 

zarar 5 yıldan fazla nakledilemez. Üçüncü nokta ise birleşen şirketlerin aynı 

sektörde faaliyet göstermesidir. Hem İş-Doğan hem de Petrol Ofisi petrol 

alanında faaliyet gösteren şirketlerdir. Her ikisinin ana sözleşmesinde şirketlerin 

petrol sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten ana hükümler vardır."  

 

BARMANBEK: "MALİYE BAKANLIĞI BİZE MUKTEZA VERMİŞTİR"  
 

Haberde, kullanılan kredi faizlerinin kur farklarının gider yazılamayacağı ve 

bunların gider yazıldığına dair bir iddia daha bulunduğunu ifade eden İmra 

Barmanbek, "Maliye bakanlığından hisse senedi alımlarında kullanılan kredilere 

ait kur farklarının ve faizlerin gider yazılıp yazılamayacağı konusunda bakanlığa 

yaptığımız müracaatlar sonunda, bakanlık bize bunların gider yazılması gerektiği, 

aktifleştirilemeyeceği yolunda mukteza vermiştir. Sadece bize değil başka 

şirketlere de vermiştir. Mahkeme çeşitli yargı organlarının kararları da bu 

muktezayı desteklemiştir. Bakanlık incelemeler sırasında yanlış anlamalara 

meydan vermemek ve kendi muktezaları ile yargı kanallarını daha açık ve net 

biçimde ifade edebilmek amacıyla vergi kanunlarına yaptığı son değişikliklerde 

bu hususu sadece bakanlığın görüşü olmaktan çıkarmıştır" diye konuştu. 

Barmanbek, bu iddiaların tamamen kanuna aykırı olduğunu savundu.  

 

"HENÜZ İNCELEME RAPORU TARAFIMIZA TEBLİĞ 

EDİLMEMİŞTİR"  

 

Vergi iadesi taleplerinin 1.2 milyon YTL olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu 

Üyesi Barmanbek, inceleme raporunun şirket olarak kendilerine tebliğ 

edilmediğini belirterek, "Yapılan bu haberle vergi mahrumiyeti ihlal edilmiştir. 

Bugün bizim başımıza gelen yarın bir başka mükellefin başına gelebilir ve bunun 

sonucu ekonomide çok ciddi kargaşalara, güvensizliklere yol açabilir. Küçük 

yatırımcılarımız bu tür haberlerden zarar görebilir" diye konuşarak basın 

organlarını daha özenli haber yapmaya çağırdı. Barmanbek, vergi mahrumiyeti 

ihlal edici haberler karşısında gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını da açıkladı.  

 

"BİR ZAMAN AŞIMI SÖZKONUSU DEĞİLDİR"  

 

Bazı vergi borçlarının 5 yıldan sonra ödenmemesi ve Petrol Ofisi için bu sürenin 

dolması için 8 gün kaldığı yolundaki iddiaları da yanıtlayan Barmanbek, şöyle 

konuştu: "2001 yılındaki sekiz günlük süreden ben şunu anlıyorum. Tahmini bir 

yorumla 2001 yılında İş-Doğan'da bu nedenden dolayı ulaşmış bir zarar varsa ve 

bu zarar tenkit edilebilecek bir zarar ise bu vergi iadesine cevap yazarken 

inceleme elemanı bir yorumda bulunmadı. Tereddütü varsa ve rapora bunu 

yazmazsa zaman aşımına uğrayacağı için bunu yazamamış olabilir ama eğer 

http://www.haberler.com/
http://www.haberler.com/
http://www.haberler.com/
http://www.haberler.com/
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zarar mahsubunu eğer vergi iadesi tenkit edecekse burada bir zaman aşımı söz 

konusu değildir."  

 

"BU YAYIN ORGANININ KAFASININ ARKASINDA NE GİBİ BİR 

NİYET OLDUĞUNU SİZİN TAKDİRİNİZE BIRAKIYORUM"  

 

Raporun basının eline geçmesi ve gerçeğe aykırı şekilde yansıtılmasını "çok 

vahim bir olay" olarak değerlendiren Barmanbek, "Bunu kasıttan başka bir 

kelime ile açıklamak mümkün değil" dedi. Haberi yapan basın organının 

tutumunu ülkenin gelişmesi için çok tehlikeli bir tutum olarak değerlendiren İmre 

Barmanbek, sözlerine şunları da ekledi: "Bu yayın organının kafasının arkasında 

ne gibi bir niyet olduğunu sizin takdirinize bırakıyorum. Adımızı vermek dışında 

bizi tarif ediyor. Böyle bir basın toplantısı yapmasaydık kamuoyu bizim bir şeyler 

sakladığımızı düşünebilirdi. Raporun kimin tarafından sızdırıldığını bilmiyoruz. 

Gerekli hukuki süreçler hem sızdıranlar için hem yayını yapanlar için hukuki 

işlem yapılacak." 

 

http://www.milliyet.com.tr/2006/12/24/ekonomi/aeko.html 

 

PO ile İş-Doğan birleşmesinde yasalara aykırı hiçbir durum yok 

 

Bir gazetede, isim verilmeden, PO ile İş- Doğan birleşmesi kastedilerek yapılan 

açıklamalara yanıt veren PO Yönetim Kurulu Üyesi Barmanbek, "Birleşmede 

yasalara aykırı hiçbir durum söz konusu değil. Maliye'nin kur farkı ve faizlerle 

ilgili görüşü alınmıştır" dedi. 

 

EKONOMİ  SERVİSİ 

 

Petrol Ofisi (PO), yönetimi dün bir gazetede yayımlanan 

'Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi kaçağı' başlıklı haberle ilgili 

olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, isim verilmemekle birlikte 

kastedilen şirketin PO olduğunu belirten Petrol Ofisi CEO'su Jan 

Nahum, "Kasıtlı bir şekilde sızdırılan ve yayımlanan bu haberin 

amacı, tamamlanmamış bir incelemeyi aleyhimize çevirmektir" 

dedi.  

 

CEO Jan Nahum ve PO Finans Direktörü Hüseyin Keçeci'nin de 

katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İmre Barmanbek, PO ile İş-

Doğan'ın birleştirilmesinde hukuka aykırı hiçbir unsur bulunmadığını söyledi. 

Barmanbek şöyle konuştu: 

 

http://www.milliyet.com.tr/2006/12/24/ekonomi/aeko.html
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- "Vergisiz birleşmelerinde iki mevzuatın hükümlerine uymak 

durumundayız. Biri Türk Ticaret Kanunu, diğeri vergi kanunları. Türk 

Ticaret Kanunu ile ilgili hükümlerde, yetkili merci mahkemelerdir, 

birleşmeye mahkemeler karar verir. İş-Doğan'la PO'nun birleşmesinde 

gerekli mahkeme kararları alınmıştır ve yasal birleşme tamamlanmıştır. 

 

Vergi kanunları bakımından vergisiz birleşmelerde üç şart aranır: 

 

1- Eğer şirketlerden birinde zarar varsa, bu zararın şirket aktifinden 

daha büyük olmaması gerekir. Bunun anlamı şudur: Birleştiremezsiniz 

anlamına gelmez, birleştirirsiniz, ama şirket aktifi kadar zararı mahsup 

edebilirsiniz. Bizim şirketimizde böyle bir durum yoktur. Zarar şirket 

aktifinden daha küçüktür. 

 

2- Zarar beş yıldan fazla nakledilemez. Beşinci yıl durdurulur ve öbür 

zararlar vergi indirimlerinde kullanılamaz.  

 

3- Birleşen şirketlerin aynı sektörlerde olması gerekir. Hem İş-Doğan, 

hem PO petrol sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerdir. Ticaret sicil 

kayıtları da bunu açıkça gösterir."  

 

KUR FARKLARI VE FAİZLER GİDER YAZILABİLİR 

 

Barmanbek'in açıklamaları şöyle: 

 

MALİYE'NİN GÖRÜŞÜNÜ ALDIK: Haberde hisse alımında kullanılan 

kredilere ait faiz ve kur farklarının gider yazılamayacağı belirtiliyor. Maliye, 

kullanılan kredilere ait kur farklarının gider yazılıp yazılamayacağı konusunda 

bize mukteza (görüş) vermiştir, bizden başka şirketlere de vermiştir. Bakanlık, 

kanunlarda yaptığı son değişikliklerde, bu konuyu görüşü olmaktan çıkarıp 

yasalaştırmıştır.  

 

İleride bir sorun olmasın diye biz Maliye'ye sorduk, 'Kur farklarını ve faizleri 

aktifleştirelim mi. gider mi yazalım?' Bize gider yazın görüşü geldi. Mukteza 

elimizde, 'İştirak hisselerinin elde etme maliyetine eklenmeyip dönem giderlerine 

intikal ettirilmesi gerekmektedir" diyor. Diğer mukteza, 'Kur farkları ticari 

kazancın elde edilmesindeki genel giderlerdendir ve kurum kazancının tespitinde 

gider yazılır' diyor. Bunlar 1998 ve 1995 tarihli... Kanun değişmezse yeni bir 

mukteza almaya gerek yoktur. İnceleme elemanının muktezayı dikkate 

almaması söz konusu olamaz. Dolayısıyla kur farklarının gider yazılamayacağı 

iddiası Maliye'nin görüşüne ve kanunlara aykırıdır. Bu nedenle oluşmuş vergi 

kaybından da söz edilemez. 
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DİĞER ŞİRKETLER DE ETKİLENİR: Bu gelişme birleşen diğer şirketleri de 

etkiler. Onlarca şirket, banka birleşmesi var, gıda birleşmeleri var, bizim 

sektörde var. Türk Petrol birleşmesi var. Eğer biz böyle bir tenkide muhatap 

olursak diğerleri de muhatap olacak demektir, eğer eşitlik adalet varsa... 

 

İNCELEMEYİ BİZ İSTEDİK: İnceleme Maliye tarafından başlatılmadı. Bizim 

2001 yılına ilişkin bir vergi iadesi talebimiz vardı. Stopajdan kaynaklanıyordu ve 

1.2 milyon YTL bir alacaktı.  

 

Ancak inceleme elemanı, başka konuları da incelemiş. Henüz kesinleşmemiş bir 

raporun basının eline geçmesi ve gerçeğe aykırı olarak yansıtılması çok vahim.  

 

VERGİ MAHREMİYETİ İHLALİ: Okuma sürecine gidip gitmediği bile belirsiz 

bir rapor hakkındaki bu yayın, belki okuma sürecini ve ileride yargıyı etkilemek 

için yayımlanmış olabilir. Bunu kasıttan başka bir kelimeyle açıklamak mümkün 

değil.  

 

Şirketimiz bir tarhiyata muhatap değil. Vergi mahremiyeti ihlal edildi. Gerekli 

hukuki girişimleri yapacağız. Bu çok ciddi güvensizliklere yol açabilir. Küçük 

yatırımcılarımız zarar görebilir. Bu konularda dikkatli haber yapmak gerekir. 

Böyle bir rapor olduğunu biz de haberden öğrendik.  

 

RAPOR KESİN HÜKÜM İFADE ETMEZ: İnceleme elemanlarının 

raporlarının kesin sonuçları yoktur. Önce uzlaşma kurullarında ele alınır. Uzlaşma 

olmazsa vergi mahkemelerine gider. Eğer böyle bir rapor varsa, sonunda ceza 

çıkarsa ve vergi mahkemeleri ve Danıştay'da tasdik edilirse 2001 yılı nedeniyle 

zaman aşımına da uğramaz. 

 

Bitmemiş inceleme kasıtlı sızdırıldı 

 

PO'nun, basın toplantısında Jan Nahum tarafından okunan yazılı açıklaması 

şöyle: Bugün bir gazetede 'Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi kaçağı' başlığı ile 

bir haber yayımlanmıştır. Haberde isim zikredilmemekle birlikte, verilen 

bilgilerden kastedilen şirketin Petrol Ofisi olduğu sonucu çıkmaktadır.  

 

Kasıtlı bir şekilde sızdırılan ve yayımlanan bu haberin amacı halen 

tamamlanmamış olan bir incelemeyi aleyhimize etkilemektir. Bu durumla ilgili 

olarak bütün yasal haklarımızı saklı tutmaktayız. Habere konu olan inceleme, 

Petrol Ofisi'nin özelleştirme süreciyle ilgili olup 2000 yılına kadar gitmektedir. 

Süreç, Petrol Ofisi'nin özelleştirme ve takip eden dönemini ilgilendiren bir vergi 

incelemesiyle başlamıştır.  

 

Petrol Ofisi'nin özelleşmesi sırasında İş Bankası ile Doğan Holding birlikte teklif 

vermiştir. İki şirket ihale şartnamesi gereği, İş-Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. adlı, 
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petrol alanında faaliyet gösteren bir şirket kurmuştur. İhaleyi İş-Doğan adlı bu 

şirket kazanmıştır. 

 

Birleşme onay alınarak yapıldı 

 

İş Bankası ile Doğan Holding, 2002 yılında faaliyet verimini artırmak ve şirketler 

arası tekrar ve rekabeti önlemek amacıyla İş-Doğan ile Petrol Ofisi'ni birleştirme 

kararı almıştır. Bu birleşme tüm mevzuata uygun ve gereken onaylar alındıktan 

sonra yapılmıştır.  

 

Haberde konu edilen inceleme, bizzat İş-Doğan Petrol Yatırımları A.Ş'nin bir 

vergi alacağını talep etmesi nedeniyle başlatılmıştır. Kendimizden çok emin bir 

şekilde şu noktaların altını çiziyoruz. 

 

1) Petrol Ofisi-İş Doğan birleşmesi, Türk Ticaret ve vergi kanunlarına 

uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.  

 

2) Bu birleşme Maliye Bakanlığı ve yargı kararlarına uygun bir şekilde 

yapılmıştır. Son yıllarda çok sayıda başka şirket de buna benzer 

birleşmeler gerçekleştirmiştir.  

 

3) Bu birleşmeyle ilgili herhangi bir vergi kayıp ve kaçağı söz konusu 

değildir.  

 

Petrol Ofisi şeffaftır, veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Türk kamuoyunun 

dikkatini şu noktaya çekmek isteriz. Bu inceleme süreci resmen 

sonuçlanmamıştır. O nedenle haberin amacının, bu süreci aleyhimize etkilemek 

olduğu açıktır. 
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ERDEMİR(*) 

 

Prof.Dr.Göksel Yücel 

Doç.Dr.Burcu Adiloğlu 

 

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 1960'lı yılların başında Türkiye’de giderek 

artan yassı çelik üretimini karşılamak amacıyla Karadeniz Ereğli'sinde bir devlet 

ortaklığı olarak kurulmuştu. Başlangıçta Demir Çelik İşletmeleri Umum 

Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası, Ankara Sanayi ve Ticaret Odası ve Amerikan 

Koppers şirketi hissedarlar arasında yer aldı.  Tesis 1965 yılında tamamlanarak 

üretime geçti. Ortaklık yapısında devlet hissesi %51 olmasına rağmen, özerk 

yapısı nedeniyle 40 yılı aşkın bir süre başarılı bir devlet işletmesi olarak faaliyet 

gösteren Ereğli, 2002 yılında, kendisinin tam aksine, kötü bir performans 

sergileyen bir devlet işletmesi olan İskenderun Demir Çelik Fabrikalarını da 

bünyesine katmıştı. Artık bu iki tesis ve diğer bağlı ortaklıklarıyla Erdemir olarak 

bilinen şirket, 2005 yılında Oyak Holding'e satıldı.  2009 yılı sonu itibariyle, 

faaliyetleri arasında alaşımlı ve alaşımsız demir, kok kömürü ve bunlarla ilgili yan 

ürünler bulunan Erdemir’in hisselerinin % 49'u nihai ortak olarak Ordu 

Yardımlaşma Kuruma ait olup, % 48'i ise İMKB aracılığıyla halka açık 

bulunmaktadır. Kalan hisseler ise Erdemir portföyü olarak bünyesindeki 

kuruluşlara aittir. 

 

2008 yılı hem Dünya ekonomisi hem de Erdemir için zor bir yıl olmuştu. Dünya 

çelik endüstrisi uzun süredir devam eden yüksek arz ve talep gücünü 2008 Eylül 

ayına kadar korumuş, hammadde fiyatlarında ve çelik fiyatlarında rekor 

yükselişler bu tarihe kadar devam etmişti. Ancak Amerika’da patlak veren ve 

tüm dünyaya yayılan ekonomik krizin etkileriyle çelik kullanıcılarının nakit 

sıkıntıları, üretim kesintileri ve piyasadaki olumsuz düşünceler vb. nedenlerden 

dolayı çelik talebinde daralma meydana gelmiş, çelik üreticileri yaşanan olumsuz 

gelişmelerin gereği olarak üretim kesintilerine gitmiş, stoklar birikmiş ve 

fiyatlarda rekor düşüşler yaşanmıştı.  2008 yılında gerçekleştirdiği 502 milyon 

ton ham çelik üretimi ile Çin birinci sıradaki yerini korumuş ve Dünya üretiminin 

%37,7’sini gerçekleştirmişti. Türkiye, 2008 yılı sonunda gerçekleştirdiği 26,8 

milyon ton ham çelik üretimi ile 11. sıradaki yerini korumuş ve bir önceki yıla 

göre üretimini %4,1 artırmıştı.  

 

Erdemir 2007 yılında 5,37 milyon ton ham çelik üretimiyle Dünya'da 57., 

Avrupa’da 17. ve Avrupa Birliği'nde 8. sırada yer almıştı ve 2008 yılının 5,98 

milyon ton ham çelik üretimi ile bir önceki  yıla göre %11,3 artış göstermişti. 

                                                 
* Bu vak'a kamuya açık bilgilerden yararlanılarak Göksel Yücel ve Burcu Adiloğlu tarafından 
hazırlanmıştır. Vak'anın amacı işletmecilik probleminin doğru veya yanlış çözümlendiğini 
göstermek değil, sınıf tartışmalarına zemin oluşturmaktır. 
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Erdemir'in amiral gemisi Ereğli tesislerinde 2008 yılı sonunda ham çelik üretimi 

geçen yıla benzer seviyelerde gerçekleşerek 3.124 bin ton olmuştu. İskenderun 

tesislerinde ise ham çelik üretimi geçen yıla göre %27,4 artarak 2.851 bin ton 

olarak gerçekleşmişti.  

 

Finans sektöründe başlayıp çok geçmeden reel sektörü de etkisi altına alan ve 

2008 yılının son çeyreğinde tüm göstergeleri düşüş trendine yönlendiren krize 

rağmen Erdemir 2008 yılını kârla noktalamayı başarmıştı. 

 

Bununla birlikte Erdemir yönetimi, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle stokların 

maliyetinin net gerçekleşebilir değerinden yüksek olduğunu tespit etmişti. 

Erdemir UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye'ye 

yansıması olan Türkiye Muhasebe Standartları)  çerçevesinde stoklarını, net 

gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlemekteydi. 

Yönetim, değer düşüklüğü hesaplamasında, stokların satışından gelecekte elde 

edilecek nakit akım tutarlarını, yerine koyma maliyetlerini ve olağan ticari 

faaliyet içerisinde oluşacak olası satış fiyatını tahmin etmekteydi. Yapılan 

tahminler neticesinde, stokların değeri 989.041.083 TL tutarında indirilmiş ve bu 

tutar satılan malın maliyeti içerisinde muhasebeleştirilmişti. Bu konudaki açıklama 

2008 yılı mali tabloları kapsamında aşağıdaki gibi verilmişti. (Not 13)  
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NOT 13 – STOKLAR 
 

 

 

 

Stok değer düşüş  

karşılığı hareketleri : 

  

1 Ocak – 31 Aralık 

2008 

  

1 Ocak –31 Aralık 

2007 

    

Açılış bakiyesi 7.321.846  10.656.544 

Dönem içinde ayrılan karşılık 983.588.572  3.082.094 

Konusu kalmayan karşılık (-) (1.869.335)  (6.416.792) 

Kapanış bakiyesi 989.041.083  7.321.846 

 

 

 

Grup, 2008 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan demir ve çelik ürün talebine ve fiyatlarındaki sert ve hızlı 

düşüşlere ve yakın dönemdeki düşük talep ve satış fiyat beklentisine bağlı olarak mamul, yarı mamul ve 

hammadde stoklarında net gerçekleşebilir değerinin maliyetten düşük kaldığı durumlar için stok değer 

düşüş karşılığı ayırmıştır.   

 

Ayrıca, Grup, hammadde ihtiyaçlarının bir kısmını, önceden belirlenmiş miktarlar ve fiyatlar üzerinden 

alım taahhüdünde bulunulan sözleşmeler aracılığıyla temin etmektedir. 2008 yılının son çeyreğinde ortaya 

çıkan demir ve çelik ürünlerinin satış fiyatlarındaki sert düşüşlere bağlı olarak, söz konusu sözleşmeler 

kapsamında alınacak ve net gerçekleşebilir değerleri, alım maliyetinin altında olacak hammaddeler için de 

karşılık ayrılmıştır.  

 
Takip eden 2009 yılı ise Erdemir'in 168 milyon TL zararla noktaladığı bir yıl oldu. 

(Ek) Oysaki büyük bir stok değer düşüklüğünün yaşandığı 2008 yılı, yine de 228 

milyon TL kâr ile sonuçlandırılmıştı. (Her iki mali yıla ilişkin bilanço ve gelir 

tabloları ekte verilmiştir.) 2009 yılının gelir tablosunu açıklayıcı notlarında ise 

stoklarla ve satışların maliyeti ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler yer almaktaydı. 

(Not 13, 2009 yılı ve Not 23) 

 

 

 

 

31 Aralık 2008  31 Aralık 2007 

  

    

İlk madde ve malzeme 1.450.291.039  723.054.487 

Yarı mamuller 1.041.333.939  366.084.962 

Mamuller 768.006.301  296.080.839 

Ticari mallar 2.183.145  2.314.640 

Diğer stoklar 280.760.987  52.473.479 

Stok değer düşüş karşılığı (-) (989.041.083)  (7.321.846) 

 2.553.534.328  1.432.686.561 
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NOT 13-STOKLAR 

 

 

1 Ocak-31 Aralık 2009 tarihi itibariyle satışların maliyeti içerisinde bulunan açılış ve kapanış bakiyelerinde 

yer alan amortisman tutarı 48.980.319 TL’dir. (1 Ocak- 31 Aralık 2008: 31.519.859 TL)  

 

Grup mamul, yarı mamul ve ilk madde ve malzeme stoklarında net gerçekleşebilir değerinin maliyetten 

düşük kaldığı veya uzun süredir hareket görmediği durumlar için stok değer düşüş karşılığı ayırmıştır. 31 

Aralık 2008 tarihi itibariyle ayrılan karşılık cari dönem içinde ilgili stoklar elden çıkarıldığı için konusu 

kalmayan karşılık olarak nitelendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 Aralık 2009 

2009  

 31 Aralık 2008 

 2008 

    

İlk madde ve malzeme 423.726.902  1.183.916.128 

Yarı mamuller 380.153.868  1.041.333.939 

Mamuller 223.756.742  768.006.301 

Yedek Parçalar 251.488.002  162.805.548 

Yoldaki mallar 231.739.034  241.178.566 

Ticari mallar 975.653  2.183.145 

Diğer stoklar 145.283.089  143.151.784 

Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (12.242.813)  (989.041.083) 

 1.644.880.477  2.553.534.328 

    

    

 

Stok değer düşüş  

karşılığı hareketleri:  

 

1 Ocak- 31 Aralık 

2009 

 

 
1 Ocak- 31 Aralık 

2008 

 

Açılış bakiyesi 989.041.083  7.321.846 

Dönem içinde ayrılan karşılık 106.832.060  983.588.572 

Karşılıktan kullanılan kısım (-) (1.083.630.330)  (1.869.335) 

Kapanış bakiyesi  12.242.813  989.041.083 
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NOT 28- SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ  

 

 

1 Ocak -31 Aralık 2009 ve 1 Ocak-31 Aralık 2008 dönemlerine ait satışların maliyetinin detayı aşağıdaki 

gibidir:  

 

 

Sorular: 

a) UFRS kapsamında stokların maliyet veya net gerçekleşebilir değerden düşük 

olanı ile değerlenmesi ne anlam taşımaktadır?  Piyasa değeri ne demektir? 

VUK'un bu konuda düzenlemeleri var mıdır? 

b) Erdemir stoklarında ve satışların maliyetinde 2009 yılında ne olmuştur? 

Günlük defter kayıtları ile açıklayabilir misiniz? 

c) Sizce stoklar bilançoya yansıtılırken kullanılması en uygun değerleme ölçüsü 

ne olmalıdır. 

 

         1 Ocak- 31 Aralık  

2009 

2009  

         1 Ocak- 31 Aralık  

2008 

 2008 

Satış gelirleri     

Yurtiçi demir çelik satışları 3.911.876.422  5.430.059.416 

Yurt dışı demir çelik satışları 1.207.385.381  1.197.305.531 

Diğer gelirler  121.310.657  289.729.267 

Satış iadeleri (-) (3.428.632)  (4.340.433) 

Satış iskontoları (-) (199.586)  (111.803.391) 

Diğer indirimler (-) (1.234.506)  (566.216) 

 5.235.709.736  6.800.384.174 

    

Satışların maliyeti (-) (4.990.985.007)  (5.963.512.851) 

    

Brüt kar 244.724.729  836.871.323 

         1 Ocak- 31 Aralık 

2009 

2009  

         1 Ocak- 31 Aralık 

2008 

 2008 

Malzeme kullanım payı (3.252.312.171)  (4.390.021.086) 

Konusu kalmayan stok değer düşüş karşılığı 1.014.074.780  1.869.335 

Konusu kalmayan/dönem içinde ayrılan alım 

taahhütleri karşılığı 101.637.544  (101.637.544) 

Dönem içinde ayrılan stok değer düşüş karşılığı (106.832.060)  (983.588.572) 

Mamul, yarı mamul stok değişimi  (1.205.429.630)  1.147.174.439 

Personel gider payı  (625.085.540)  (818.804.912) 

Enerji giderleri (377.826.113)  (344.444.021) 

Amortisman ve itfa gider payı (269.571.946)  (222.879.534) 

Diğer  (269.639.871)  (251.180.956) 

 (4.990.985.007)  (5.963.512.851) 
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EK : EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 
 

Konsolide Bilançoları (TL)       

  31.12.2009 31.12.2008 

V  A  R  L  I  K  L  A  R       

DÖNEN VARLIKLAR 3.729.502.669 4.649.284.426 

  Nakit ve Benzerleri 1.065.737.367 973.469.825 

  Finansal Yatırımlar 22.588 873.104 

  Ticari Alacaklar 692.485.126 689.371.863 

  İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 64.024.254 106.529.988 

  Diğer Ticari Alacaklar 628.460.872 582.841.875 

  Diğer Alacaklar 124.456 44.971.773 

  Stoklar 1.644.880.477 2.553.534.328 

  Diğer Dönen Varlıklar 284.483.978 387.063.533 

  (Ara Toplam) 3.687.733.992 4.649.284.426 

  Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 41.768.677    

DURAN VARLIKLAR 7.420.919.878 7.285.155.391 

  Ticari Alacaklar 2.360.741 2.589.593 

  Diğer Alacaklar 26.722.247 153.913 

  Finansal Yatırımlar 41.666 30.308.140 

  Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar    10.909.480 

  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 46.577.264 45.973.550 

  Maddi Duran Varlıklar 6.795.323.290 6.735.479.233 

  Maddi Olmayan Duran Varlıklar 140.275.624 141.049.960 

  Ertelenmiş Vergi Varlığı 353.505.904 232.336.835 

  Diğer Duran Varlıklar 56.113.142 86.354.687 

TOPLAM VARLIKLAR 11.150.422.547 11.934.439.817 
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EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 

Konsolide Bilançoları (TL)       

  31.12.2009 31.12.2008 

K  A  Y  N  A  K  L  A  R       

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.620.897.962 3.355.971.032 

  Finansal Borçlar 837.296.086 2.279.853.357 

  Diğer Finansal Yükümlülükler 96.556.326    

  Ticari Borçlar 355.004.343 393.357.474 

  İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.147.811 3.939.773 

  Diğer Ticari Borçlar 349.856.532 389.417.701 

  Diğer Borçlar 53.444.045 193.144.607 

  İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.871.365 117.076.064 

  Diğer Borçlar 51.572.680 76.068.543 

  Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 2.385.751 1.650.768 

  Borç Karşılıkları 73.932.797 229.719.508 

  Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 202.278.614 258.245.318 

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.610.830.559 2.474.840.646 

  Finansal Borçlar 3.328.726.727 2.254.463.506 

  Diğer Finansal Yükümlülükler 9.414.527    
  Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin       
Karşılıklar 121.870.564 117.287.493 

  Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 150.606.462 102.491.378 

  Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 212.279 598.269 

Ö Z K A Y N A K L A R 5.918.694.026 6.103.628.139 

ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.762.058.750 5.936.255.412 

  Ödenmiş Sermaye 1.600.000.000 1.148.812.500 

  Sermaye Düzeltmesi Farkları 731.967.735 731.967.735 

  Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -57.692.172 -43.790.843 

  Hisse Senedi İhraç Primleri 231.020.042 231.020.042 

  Değer Artış Fonları 25.869.903 26.376.841 

  Finansal Riskten Korunma Fonu -7.259.727 -1.616.880 

  Yabancı Para Çevrim Farkları 4.108.212 3.464.667 

  Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.688.196.335 1.665.921.924 

  Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları 1.714.538.844 1.962.624.966 

  Net Dönem Kârı/Zararı -168.690.422 211.474.460 

AZINLIK PAYLARI 156.635.276 167.372.727 

TOPLAM KAYNAKLAR 11.150.422.547 11.934.439.817 
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EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 
Konsolide Gelir Tabloları (TL) 

     2009 2008 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER       

  Satış Gelirleri 5.235.709.736 6.800.384.174 
  Satışların Maliyeti (-) -4.990.985.007 -5.963.512.851 
BRÜT KÂR/ZARAR 244.724.729 836.871.323 
  Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -68.086.413 -73.348.128 
  Genel Yönetim Giderleri (-) -108.248.107 -125.560.712 
  Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.365.699 -3.182.997 
  Diğer Faaliyet Gelirleri 96.877.548 59.196.636 
  Diğer Faaliyet Giderleri (-) -111.156.156 -177.102.564 
FAALİYET KÂRI/ZARARI 51.745.902 516.873.558 
  Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 
Kar/Zararlarındaki Paylar -642.992 2.547.262 
  Finansal Gelirler 142.944.425 494.773.300 

  Finansal Giderler (-) -417.522.454 -729.401.198 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ 
ÖNCESİ KÂRI/ZARARI -223.475.119 284.792.922 
  Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 54.993.561 -57.099.328 
  - Dönem Vergi Gelir/Gideri -16.464.319 -44.707.211 
  - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 71.457.880 -12.392.117 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM 
KÂRI/ZARARI -168.481.558 227.693.594 
DURDURULAN FAALİYETLER       
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ 
SONRASI DÖNEM KÂRI/ZARARI       

DÖNEM KÂRI/ZARARI -168.481.558 227.693.594 
Dönem Kârı/Zararının Dağılımı       
  Azınlık Payları 208.864 16.219.134 
  Ana Ortaklık Payları -168.690.422 211.474.460 
         
Konsolide Kapsamlı Gelir Tabloları (TL) 2009 2008 
         
DÖNEM KÂRI/ZARARI -168.481.558 227.693.594 
         
DİĞER KAPSAMLI GELİR       
  Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim  -582.185 9.821.202 
  Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim -7.604.291 -2.137.858 

  Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 643.545 5.490.086 
  Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi     
  Gelir/(Gider)leri 1.596.105 -995.914 
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ 
SONRASI) -5.946.826 12.177.516 
         
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -174.428.384 239.871.110 
         
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı       
  Azınlık Payları -231.722 16.125.727 
  Ana Ortaklık Payları -174.196.662 223.745.383 
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DİLOR ŞİRKETİ(*) 

 

Doç.Dr. Kerem Sarıoğlu 

 

Kapanış Toplantısı 

 

2002 yılının Aralık ayında bir Cuma günü, Dilor Şirketinin Türkiye’de Denizli 

kentinde faaliyet gösteren fabrika binasında, bir odada uzun bir masanın etrafına 

10 kişi toplanmıştı. Hepsi, telefon aracılığı ile gerçekleştirilen bir toplantıya 

iştirak etmekteydiler. Telekonferansa, Denizli’deki grup dışında iki kişi daha 

katılıyordu. Bunlar, ABD’nin Detroit şehrindeki Dilor şirketinin dünya 

merkezinden ve İspanya’nın Malaga Şehrindeki İspanya merkez ofisinden 

bağlanmışlardı. Bu kişiler sırasıyla, Dilor şirketinin tüm dünyada finans ve 

muhasebeden sorumlu başkanı Isaac Prodo (CFO) ve İspanya Faaliyetleri Finans 

Sorumlusu Emeril Sanches’di. Odint Denetim firmasının yetkilileri tarafından 

gerçekleştirilen dört günlük iç denetim faaliyetinin kapanış toplantısı 

yapılmaktaydı. Yaklaşık 6 ay önceden planlanmış olsa da, denetim işi istenildiği 

gibi yürütülememiş, bu nedenle kapanış toplantısı beklenenden öne alınmıştı. 

Telekonferansın son sözü, Dilor firmasının o anda Detroit’de bulunan en yetkili 

kişisi, Isaac Prodo’nun ağzından sakin bir ses tonu ile çıktı: 

 

- Odint Denetim Türkiye’deki tesislerimize bu ziyareti düzenlemeseydi, 

oradaki sorunlardan şirket merkezimizin belki de hiç haberdar 

olamayacağını düşünüyorum. Anlaşılıyor ki bu denetim bir süre 

gecikseydi, belki de tüm meseleler bir halının altına süpürülmüş olacaktı. 

Her hangi bir ülkede, faaliyetlerimizi aksatacak aksilikler meydana 

geldiği zaman, bunların en etkin şekilde çözümü, ancak şirket merkezine 

danışılarak mümkün olacaktır. Bu olayda Dilor İspanya’nın ve Dilor 

Türkiye’nin daha dikkatli olması gerekirdi. Benzer bir olayın bir kez daha 

tekrarlanmaması için ne gerekiyorsa yapılacağından artık emin 

olduğunuzu umuyorum. Bugünkü duruma bakılırsa, Odint denetim 

yetkililerinin denetim faaliyetlerini tamamlamaları için, ileri bir tarihte 

fabrikanızı yeniden ziyaret etmeleri gerekecektir. Tabi boşa geçen bu 

dört günlük sürenin maliyetini de Dilor Türkiye’ye fatura edeceğiz. 

 

Odint Denetim şirketinin ekibine Türkiye’den katılan Gönül Hanım, telekonferans 

cihazının hoparlöründen yükselen sesin sahibi konuşmasına devam ettikçe, 

masanın etrafındaki bazı kişilerin yüzlerindeki ifadenin nasıl değiştiğini kolaylıkla 

izleyebiliyordu. Dilor Türkiye muhasebe müdürü İspanyol Felipe Burro ve 

                                                 
* Vak’a gerçek olaylara dayanmaktadır. Kişi, kuruluş, ürün ve yer isimleri değiştirilmiştir. 
Vak’a da geçen olay, yer, kişi ve kurum isimleri ile gerçek hayatta karşılaşılabilecek olası 
benzerlikler tesadüfidir. 
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İspanya ve Türkiye Bilgi Sistemlerinden sorumlu müdür Paulo Franke’nin 

yüzlerindeki ifade artık endişe doluydu. 

  

Toplantı sona ermiş, telekonferans hattı kapanmış ve Türkiye’de masanın 

başında bulunanlardan bir kısmı ayağa kalkmıştı. Felipe Burro,  Odint Denetim 

finansal baş denetçisi Robert Zimmerman’a doğru yaklaştı. Aksanlı İngilizcesi ile 

fısıldadı: 

 

“Benim sorumluluğum İspanya ofisine bilgi vermemi gerektirdiği için, 

Detroit’deki ana ofis ile temasa geçmedim. Bundan sorumlu tutulmak 

istemiyorum Robert. Umarım bana bu konuda yardımcı olursun.” 

 

Robert Zimmerman bir cevap vermeden odadan ayrıldı. Halen böyle bir olayın 

nasıl gerçekleşmiş olabileceğini anlamaya çalışıyordu. 10.000 km. bir seyahat ve 

son dört gün boşa geçmişti. Geri dönüş yolunda daha bol bol düşünecek vakti 

vardı. 

 

Dilor-Türkiye 

 

Dilor Türkiye, 1990’lı yılların başında “Sempeks” adlı İspanyol Şirketi ile bir aile 

işletmesi olan “Partsan” işletmesinin bir ortaklığı olarak “Sempeks-Partsan” adı 

ile kurulmuştu. Şirketin kuruluşunda İspanyol şirketi %49, “Partsan” şirketi ise 

%51 ortaklık payına sahipti. Sempeks-Partsan, uluslararası pek çok otomotiv 

firmasının gerek Türkiye’de gerekse dünyanın çeşitli yerlerindeki tesislerinde 

üretilen pek çok modelde binek otosu ve ticari araç için parçalar temin 

etmekteydi. Ürünler, kapı kilidi, cam açma kolu ve benzeri otomobil parçalarıydı. 

Partsan şirketi ortakları, 2000 yılının başlarında yaşanan ekonomik kriz sebebi ile 

Partsan şirketinin “Sempeks-Partsan” ortaklığındaki payını “Sempeks” 

işletmesine satmıştı. Bu tarihten sonra “Sempeks-Partsan”, “Sempeks – Türkiye” 

olarak anılmaya başlanmıştı.  

 

Dilor İşletmesi, Amerikan otomobil yapımcılarının 1922’den beri pek çok alanda 

parça ihtiyaçlarını karşılayan bir şirketti. Dilor, 1980’lerin başından itibaren, 

Amerika Birleşik Devletleri dışındaki çeşitli ülkelerde yatırımlar yapmıştı. 

Zamanla, merkezi ABD – Detroit şehri olan uluslararası bir şirkete dönüşmüştü. 

Şirket 1999 yılının sonbaharından bu yana Avrupa otomobil üreticilerine parça 

sağlayan rakipleri karşısındaki yerini güçlendirmek ve pazar payını artırmak 

istemekteydi. Dilor İşletmesi, 2000 yılının sonlarında İspanyol Sempeks 

İşletmesinin hisselerinin tamamını, Avrupa’da bulunan tüm yatırımlarıyla birlikte 

satın almıştı. Bu birleşme, Sempeks’in Türkiye’de faaliyet gösteren “Sempeks-

Türkiye” isimli şirketinin, artık Dilor’un bir parçası haline gelmesine sebep 

olmuştu. 
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2001 yılının başlarında şirketin adı “Dilor – Türkiye” olarak yeniden değiştirilmiş 

ve şirket o tarihten bugüne faaliyetlerini bu isim altında yürütmekteydi. 

 

Otomobil Üretimi 

 

2000’li yıllarda, tanınmış otomobil markalarının çalışma şekli, 1900’lü yılların 

başlarında Ford’un işletme modelinden büyük farklılıklar göstermekteydi. 

Üretimde montaj hattı modeli halen kullanımda olsa da, otomobil markaları, 

otomobilin neredeyse hiçbir parçasını bizzat üretmemekteydi. Ford’un dikey 

entegrasyon anlayışı zamanla terk edilmişti. Markalar, farklı tedarikçilerle, kendi 

üretim standartlarını sağlayacak şekilde tedarik anlaşmaları yapmaktaydılar. 

Böylece, otomobillerin parçaları, tedarikçi işletmeler tarafından imal 

edilmekteydi. Dışarıda üretim, uzun bir planlama dönemini ve tedarikçilerin 

yakından takibini gerektirmekteydi. Bir otomobilin, markanın sahibi tarafından 

üretimi, aslında tedarikçilerden temin edilen bu parçaların bir merkezde 

montajından oluşmaktaydı. Ford’un, bir zamanlar ürettiği T modeli için gereken 

çeliği, hatta çeliğin hammaddesi cevheri bizzat üretmesi ile karşılaştırılırsa, 

üretim anlayışındaki değişikliğin ne derece önemli olduğu görülebilir. 1920’lerden 

günümüze gelişen ve değişen üretim anlayışında, artık marka sahibi otomobil 

üreticilerine düşen görevler, araştırma ve geliştirme, mevcut araç tiplerinin yeni 

modellerin tasarımı, tedarikçi işletmelerin belirlenmesi ve organizasyonu, üretim 

planlarına uygun bir şekilde parça tedarikinin aksamamasını sağlama ve istenen 

kalite standartlarının tutturulmasından oluşmaktaydı. 

 

Otomobil markaları için doğru tedarikçilerin seçimi yoğun çalışma gerektiren bir 

süreçti. Nihai montajın yapılacağı yere uzaklık, üretimi yapacak işletmenin 

gerekli teknik bilgi ve beceride çalışanlara sahip olması, yeterli teknik donanım 

ve altyapının mevcut olması, kalite, yeterli finansal güce sahip olma v.b. 

özellikler tedarikçi seçiminde ön planda tutulan hususlardı. 

 

Otomobil Üretiminde Tedarikçiler ve Dilor’un Konumu 

 

Otomobil üreticilerine, otomobil parçalarını sağlayan işletmeler, birincil (first-

tier) ve ikincil tedarikçiler (second-tier) olarak sınıflandırılmaktaydı. Türkiye’de 

bu türdeki şirketlere hangi grup içinde olduğuna bakılmaksızın verilen genel isim 

“yan sanayi” idi. 

 

“Birincil tedarikçiler”, dünyanın büyük otomobil üreticilerine doğrudan parça 

sağlayan yan sanayi işletmelerinden, “ikincil tedarikçiler” ise birincil tedarikçilerin 

ihtiyaç duyduğu parçaların üretimini gerçekleştiren işletmelerden oluşmaktaydı. 

Bazı işletmeler belirli ürünlerin satışını doğrudan otomobil üreticisi firmaya 

yaparken, bir kısım ürününü ise birincil tedarikçilere temin etme durumunda 
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kalabilmekteydi. Bu durumda olan işletmelerin sayısı çok fazla değildi. Dilor, pek 

çok ülkede, çok sayıda ürünle ilgili olarak birincil tedarikçi konumundaydı. 

 

Ürünler, Üretim Şekli ve Stok Politikası 

 

Dilor otomobillerde kullanılan pek çok önemli parçayı, dünyanın değişik 

ülkelerindeki tesislerinde üretmekteydi. Dilor Türkiye, önemli parçalardan olan 

kapı kilidi ve kapı kolu üretimi gerçekleştirmekteydi. Üretimin büyük çoğunluğu 

Türkiye dışına satılmaktaydı. Bu ürünlerin üretimi, daha çok belirli iş 

istasyonlarında küçük el aletlerinin ve tezgâh üstü montaj cihazlarının 

kullanıldığı, emek yoğun bir çalışma gerektirmekteydi. Kapı kilidi ve kapı kolu 

üretiminde, ürünleri oluşturan daha küçük ebattaki parçalar, ikincil 

tedarikçilerden temin edilmekte ve Dilor’un Denizli’deki üretim tesisinde bir 

araya getirilmekteydi. 

 

Şirket müşterileri, “Tam Zamanında Üretim” (Just In Time) ilkesine uygun 

çalışan otomobil üreticileri idi. Yapılan tedarik anlaşmalarına göre Dilor’a küçük 

partiler halinde farklı modelde otomobiller ve ticari araçlar için parçalar sipariş 

edilmekteydi. Yıllık bir üretim planına bağlı tedarik planı, ana üreticilerle birlikte 

çalışılarak yapılmaktaydı. Buna rağmen, yıllık planlar sürekli değişmekte ve 

temini gereken ürünler için en fazla üç aylık bir gelecek için gerçek duruma yakın 

bir plan yapılabilmekteydi. Dilor’un kendi tedarikçilerinin hepsine, benzer 

koşulları uygulatması mümkün değildi. Dilor’un çalıştığı işletmeler hem finansal, 

hem organizasyonel açıdan daha mütevazı girişimlerdi. Dilor, tedarikçilerden 

kaynaklanan sebeplerle üretimin aksamadan yürümesi için bazı tedbirler almıştı. 

Bunlardan biri, kritik bazı malzeme ile ilgili emniyet stoğu bulundurmaktı. Bu 

şekilde Dilor’un bazı tedarikçilerinde aksamalar yaşandığı dönemlerde bile, ana 

üreticiye gecikmeksizin ürünlerin teslimi sağlanmaktaydı. Şirket, buna rağmen 

bir takım malzemelerin temininde yaşanan gecikmeler ya da kendi üretim 

planında yapılan hatalar nedeniyle, bazı siparişlerin yetişmesi için fazla mesai 

saati harcamak durumunda kalmaktaydı. Bazen bu bile yeterli olmamakta ve 

ana üreticinin istediği parçaların zamanında teslimi gerçekleşmemekteydi. Bu 

gibi durumlarda bir saati geçmeyen gecikmeler için bile, ana üretici kendi 

üretiminin durduğu süreyi dikkate alarak, “ceza faturası” düzenlemekteydi. Ceza 

faturası tutarı ana üreticinin Dilor’a yaptığı ödemelerden düşülmekteydi. Söz 

konusu kayıplar, muhasebe bilgi sistemine satış iskontoları olarak 

yansımaktaydı. 

 

Organizasyon Yapısı ve Çalışanlar 

 

2002 yılı Aralık ayında Dilor-Türkiye’nin organizasyon yapısı, şirketin Sempeks’e 

ait olduğu dönemdeki şekliyle korunmaktaydı. İşletme organizasyon şeması 

Odint Denetim Şirketi yetkililerine aşağıdaki şekilde sunulmuştu. 
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2001 yılının başından itibaren, Dilor-Türkiye adı ile faaliyetlerine devam eden 

işletmenin bağlı olduğu bir üst organizasyon İspanya’daki eski “Sempeks”, yeni 

“Dilor – İspanya” olarak belirlenmişti. Bir başka deyişle Dilor – Türkiye’nin 

yöneticileri eskiden olduğu gibi İspanya’ya bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek, 

rutin raporlamalarını Dilor – İspanya’ya yapacaklardı. 

 

İşletmenin genel müdürü 2001 yılının Temmuz ayında görevine başlamış olan, 

daha önce otomotiv sektöründe yöneticilik tecrübesi bulunan makine mühendisi 

Mustafa Atak’tı. Mustafa Atak şirkette en yeni işe başlamış kişilerden biriydi. 

Tanışma toplantısında da belirttiği gibi kendi ifadesi ile “muhasebe ve finans 

işlerine kafası çok işlemeyen” biriydi. Kendisini daha çok “teknik” özellikleri ile 

anlatmayı seven bir yöneticiydi. Kendi ifadesi ile ürünlerin “speclere” uygun 

olarak üretimi ve “lean” üretim modelinin sağlanması en hassasiyet duyduğu 

konulardı. Otomotiv sanayinin hata kabul etmediğini ve üretim kalitesinin her 

şeyin üstünde tutulması gerektiğini her fırsatta açıklayan bir kişiydi. 

 

Dilor’la birleşme gerçekleşmeden önce, Sempeks Türkiye’nin İspanyol ortağı, 

çalışan kadroyu da etkilemişti. Şirkette İspanyol çalışanlar bulunmaktaydı. Bu 

kişilerin Türkiye’de çalışma izinleri vardı. Söz konusu kişiler, maaşlarının bir 

bölümünü bordrolu oldukları Dilor Türkiye’den, bir bölümünü ise Dilor İspanya 

ofisinden almaktaydılar. Dilor İspanya, karşılamakta olduğu maaş tutarını, Dilor 

Türkiye’ye her ay fatura etmekteydi. Dilor Türkiye bu tutarları aynı ay içinde 

Dilor İspanya’ya ödemekteydi. 

 

Şirkette bulunan yabancı çalışanlardan biri, Muhasebe ve Finans’tan sorumlu 

Felipe Burro’ydu. İspanya vatandaşı olan Felipe Burro, Sempeks-Partsan 

ortaklığının sona erdiği ve şirketin kontrolünün tamamen Sempeks’e geçtiği 

2000 yılında göreve başlamıştı. Felipe bu tarihten önce de yakınlardaki bir sanayi 

bölgesinde görev yapmaktaydı. Görev yaptığı diğer şirkette emri altında çalıştığı 

muhasebe müdürü, İspanyolca ve İngilizce’yi çok iyi konuşabilen anadili Türkçe 

olan biriydi. Felipe, Sempeks’e gelmeden önce hiç yöneticilik tecrübesi 

edinmemişti. Daha önce çalıştığı şirkette muhasebe şefi olarak görev 

yapmaktaydı. O şirkette çalışırken muhasebe departmanının günlük işleriyle pek 

ilgilenmemişti. Önceden hazırlanmış raporlama paketlerini doldurmak işi ile 

meşgul olmuştu. Felipe Burro, yetersiz bir Türkçe ve orta düzey İngilizceden 

başka bir yabancı dilde iletişim kuramamaktaydı. Anadili olan İspanyolca ile 

şirket içinde iletişim kurduğu tek kişi teknik sorumlu Julia Rafael’di. 
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Sempeks – Türkiye Organizasyon Şeması 

  
Form Name: Turkey Sempeks Organization Chart 

Date: 03.12.2001 Approved by: General Manager 
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Muhasebe ve Finans’ta Genel Muhasebe’den sorumlu olan Selim Çeşmeci, 

şirketin tüm vergi beyanlarını hazırlayan kişiydi. Şirket’te en uzun süredir 

çalışanlardan biri olan Selim Bey, Partsan’ın kuruluşundan beri şirket bünyesinde 

çalışmaktaydı. Her ne kadar genel muhasebe ile sınırlandırılmış bir görev tanımı 

olsa da şirketin muhasebe ve finans departmanının idaresinde Felipe Burro’nun 

en büyük yardımcısı Selim Çeşmeci idi. Selim Çeşmeci Serbest Muhasebeci ve 

Mali Müşavir ünvanına sahipti. 

 

Şirket 2002 yılına kadar dışarıdan yeminli mali müşavirlik hizmeti almadan 

faaliyetlerine devam etmişti. 2002 yılı için bir Yeminli Mali Müşavir ile Tam Tasdik 

Sözleşmesi imzalanmıştı. Yeminli Mali Müşavir, birkaç ziyaret sonucundan 

geçmişte yerine getirilmesi gerekli bazı yükümlülüklerle ilgili eksiklikler tespit 

etmiş bunları yönetime bildirmişti. Türkiye Ofisi söz konusu problemlerin nasıl 

çözülmesi gerektiği ile ilgili olarak yurtdışı ile halen görüşmelerini 

sürdürmekteydi. 

 

Bilgi sistemindeki değişiklik ve MAPICS 

 

Şirkette bilgi sisteminde yapılan kapsamlı değişiklikle daha önce kullanılan KADO 

programının kullanımı terk edilmişti. MAPICS adlı ERP (Enterprise Resource 

Planning – Kurumsal Kaynak Planlama) programına tam geçiş 2002 yılı başında 

sağlanmıştı.  

 

MAPICS, ilk kez 1977 yılında IBM tarafından geliştirilmiş ve satışa sunulmuş bir 

kurumsal kaynak planlama yazılımıydı. Yazılım uzun süre, IBM tarafından 

geliştirilmiş olan IBM System 34, 36 ve AS/400 gibi platformlar üzerinde 

çalışmıştı. 1993 yılında IBM söz konusu iş birimini MARCAM adlı bir başka 

kuruluşa satmıştı. MARCAM daha sonra biri MAPICS Incorporated olmak üzere iki 

ayrı şirket olarak yapılanarak yoluna devam etmişti.6 

 

Dilor, Sempeks birleşmesi gerçekleşmeden önce, Sempeks’in yaygın olarak 

kullandığı MAPICS sistemine geçiş zaten planlanmıştı. O günkü “Sempeks-

Türkiye” de söz konusu kararın kapsamındaydı. Şirket merkezinin böyle bir 

değişiklik yapmasının arkasında yatan temel neden, üretim faaliyetinin daha 

etkin planlanması ve maliyetlerin daha etkin yönetilmesiydi. Otomotiv 

sektöründe tedarik anlaşmaları uzun süreler için yapılmaktaydı. Ana üreticilerle 

anlaşma sağlayabilmek için kalitenin yanında sıkı bir fiyat rekabeti de söz konusu 

olmaktaydı. Zaman içinde üretim maliyetlerinde yükselişler gerçekleştiğinde, 

bunları fiyatlara yansıtmak her zaman mümkün değildi. Bu nedenle tedarikçi 

firmalar maliyetlerini çok etkin bir şekilde kontrol etmek zorundaydılar. MAPICS 

                                                 
6 Günümüzde MAPICS isimli bir ERP yazılımı bulunmamaktadır. 2005 yılında şirketin Infor 
isimli başka bir firmaya satışından sonra programın yeni versiyonlarının ismi Infor ERP XA 

olarak değiştirilmiştir. 

http://en.wikipedia.org/wiki/AS/400
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üretim modülünün sağladığı geniş analiz olanakları, böyle bir maliyet kontrolü 

için yeterli görülmekteydi.  

 

Tam geçişten önce, 1 Temmuz 2001 tarihinden itibaren zaten kullanılmakta olan 

KADO sisteminin yanı sıra, MAPICS programı da kullanılmaya başlanmış. 

Birbirine paralel iki ayrı veri tabanı üzerinde diğer verilerle birlikte muhasebe 

kayıtları da takip edilmişti. MAPICS, IBM tarafından geliştirilmiş olan AS 400 adı 

verilen bir sistem üzerinde çalışan bir programdı. Planlama, üretim, muhasebe 

ve finans modüllerinin entegre çalıştığı diğer programlarla, Dilor Türkiye’de 

kurulmuş olan MAPICS programı arasında önemli bir farklılık bulunmaktaydı. 

Diğer ERP yazılımlarında, işletmedeki tüm faaliyetlerin kayıt altına alındığı bir 

veri tabanına bağlı, çift taraflı kayıt tekniğine göre çalışan muhasebe modülü, 

istenen detayda düzenlenmiş bir hesap planı üzerinde çalışmaktaydı. Böylece, 

veri tabanının diğer bölümlerine yapılmış ve finansal durumu değiştiren her 

hangi bir kayda karşılık olarak, muhasebe modülünde de bir muhasebe fişi 

oluşturulurdu. Buna göre, sadece muhasebe modülünde takip edilen bilgilerin 

kapsamı, planlama, üretim, müşteri hesapları v.b. pek çok program modülünün 

sağlayacağı bilgilerle rekabet edecek kadar genişti. Ancak MAPICS programı 

maliyet kontrolü odaklı bir programdı. Oluşturulmuş veri tabanından her türlü 

rapor alınmasının zaten mümkün olduğunu düşünen o zamanın İspanyol ortağı 

Sempeks bilgi işlem sorumluları, yevmiye kayıtlarını bile programın bir tür çıktısı 

olarak kurgulamışlardı. Buna göre şirkette gerçekleşen olaylar sürekli olarak veri 

tabanına planlama, üretim, sipariş, satış, tedarik gibi program ekranlarından 

kaydedilirken, hemen hemen hiç muhasebe fişi düzenlenmemekteydi. Oysa diğer 

programlarda bu tür kayıtlar gerçekleştiğinde, muhasebe entegrasyonu 

sayesinde, önceden tanımlanmış muhasebe kayıtları da otomatik olarak istenen 

detayda yapılırdı. Böyle sistemlerde muhasebe departmanı çalışanlarının 

görevlerinden biri de bu kayıtların kontrolünü gerçekleştirmekti. Dilor Türkiye’de 

2002 yılı Aralık ayına gelindiğinde kullanılan MAPICS yazılımı, veri tabanına 

kayıtlı tüm işletmeleri 10 günde bir toplu olarak muhasebe kayıtlarına 

“özetleyerek” otomatik olarak kayıt etmekteydi. Buna göre, 10 günlük satışların 

tamamı için tek bir kayıt yapılmaktaydı. Veri tabanında biriken satışların toplamı 

tek bir muhasebe fişinde muhasebeleştirilmekteydi. Satışlar gibi, tahsilat, ödeme 

ve diğer finansal olaylar toplulaştırılarak muhasebe modülüne otomatik olarak 

aktarılmaktaydı. Şirket muhasebesinde tekdüzen muhasebe uygulama genel 

tebliğine uygun bir hesap planı kullanılmaktaydı. Ancak bu hesap planında 

yukarıda da açıklanan sistem kurgusundan dolayı yetersiz düzeyde bir alt hesap 

bölümlendirmesi yapılmıştı. 

 

İç Denetim ve Finansal Gözden Geçirme (Review) 

 

Dilor-Türkiye, vergisel amaçlı hazırlanan finansal tabloların yanı sıra farklı 

kapsamda finansal raporlar da oluşturmaktaydı. Bunlar, “Dilor – İspanya” ofisine 
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gönderilmekteydi. Dilor işletmesinin bir Amerikan şirketi olması, söz konusu 

raporlamaların “USGAAP” (Birleşik Devletler Genel Kabul Görmüş Muhasebe 

Standartları)’na göre hazırlamasını gerektirmişti. Böylece Dilor Şirket Merkezi, 

tüm dünyadaki çeşitli yatırımlarından gelen, aynı kurallara göre hazırlanmış 

faaliyet sonuçlarını konsolide etmeyi amaçlamaktaydı. Bu amaçla bir bağımsız 

denetim şirketi, her yılsonunda Dilor – Türkiye muhasebe sisteminde bir 

uyumlaştırma işlemi yürüterek istenen özelliklerdeki raporların oluşturulmasına 

yardımcı olmaktaydı. Bu denetim şirketi, Uluslararası Bağımsız Denetim 

Standartlarına göre denetimini gerçekleştirmekteydi. Dilor Türkiye’nin finansal 

tablolarının, şirketin gerçek finansal durumunu ve finansal performansını 

gösterdiğine ilişkin bağımsız denetçi görüşünü içeren rapor, yılda bir kez ilgililere 

sunulmaktaydı. 

 

Dilor Grubunun “bağımsız iç denetçileri”, belirli aralıklarla, Dilor için belirlenmiş iç 

denetim prosedürlerini uygulayarak, faaliyetlerin şirket iç yönergelerine göre 

yürütülüp yürütülmediği ile ilgili görüş bildirmekteydiler. Söz konusu iç 

denetçiler, Dilor Grup Şirketleri dışında, bağımsız bir kuruluş olan Odint Denetim 

şirketi çalışanlarıydılar. Odint Şirketi denetçilerinin yürüttüğü iç denetim faaliyeti, 

bir uygunluk denetiminden biraz daha geniş kapsamlıydı. Dilor’un her ülkede 

kurulu şirketlerinin finansal tabloları ayrıca bağımsız denetimden geçmesine 

karşın, Odint’in yürüttüğü iç denetim, “Finansal Gözden Geçirme” (Financial 

Review) adı verilen bir süreci de içermekteydi. 

 

Odint Denetim Şirketi, Finansal Gözden Geçirme Prosedürü’nü firma ziyaretinden 

yaklaşık bir ay önce denetim ekibinin tüm üyelerine e posta ile göndermişti. 

(Bakınız: Ek) Dilor Türkiye, Dilor’un bünyesine yeni katılmış bir operasyon 

olduğundan, böyle bir gözden geçirme de ilk defa gerçekleştirilecekti. 

  

Gönül Hanım (Odint Uluslararası Denetim Denetçi Yardımcısı) 

 

“Finansal Gözden Geçirme” (Financial Review), bir işletmenin finansal tabloları 

hakkında görüş verme yönü bakımından, “Bağımsız Denetim” işine benzeyen bir 

işti. Ancak çalışmanın kapsamı ve denetçinin taşıdığı sorumluluk açısından 

bakıldığında, bağımsız denetimden oldukça farklıydı. 

 

Odint Uluslararası Denetim Şirketi, daha çok iç kontrol sistemlerinin kurulumu ve 

kontrolü işleri ile uğraşan, fazla sayıda coğrafi konumda üretim faaliyetinde 

bulunmak durumunda olan belirli büyüklüğü üzerindeki işletmelere dışarıdan iç 

denetim hizmeti veren bir kuruluştu. Şirketin merkezi Amerika Birleşik Devletleri 

Ohio Eyaleti Columbus Şehrinde bulunmaktaydı. Şirket, merkezde konularında 

uzman kişilerden küçük bir kadro bulundurmaktaydı. Farklı ülkelerde yürütülmesi 

gerekli denetim hizmetleri söz konusu oldukça, bu ülkelerde bulunan ve bir 

şekilde Odint Şirketi ile bağı olan serbest uzmanlarla birlikte çalışılmaktaydı. 
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Denetime gidildiğinde, ziyaret gerçekleştirilen ülkeden farklı konularda uzman 

kişiler ekibe katılmaktaydılar. Şirketin politikası, uzman denetçileri merkezden, 

denetçi yardımcılarını ise bulunulan ülkeden görevlendirmek şeklindeydi. 

 

Gönül Hanım, bir üniversitede muhasebe ve denetim alanında yüksek lisans 

öğrencisiyken katıldığı bir bilimsel toplantıda Odint Şirketi denetçilerinden 

Thomas Carmichael ile tanışmıştı. Thomas, bir süre sonra email yoluyla Gönül 

Hanım ile temasa geçmiş ve Türkiye’de yapılacak bir iç denetim faaliyetinde 

denetçi yardımcısı olarak görev alıp alamayacağını altı ay önce sormuştu. Gönül 

Hanım, o tarihte fakültede yüksek lisans derslerinin tatile girmesini fırsat bilerek 

teklifi hemen kabul etmişti. 

 

Gönül Hanım için bu iş önemli bir deneyim fırsatıydı. Hem tecrübe kazanacak 

hem de bir miktar gelir elde edecekti. Gönül Hanım, İstanbul Üniversitesi İşletme 

Fakültesinden Lisans Derecesini üç yıl önce almıştı. Mezuniyetten sonra kısa süre 

bir yazılım firmasında çalışmıştı. Yüksek lisans programına kabul edilince işinden 

ayrılmıştı. Bu tür kısa süreli projelerde görev alarak tecrübesini artırma ve 

akademik kariyerinde öğrendiklerini uygulama imkânı buluyordu. 

 

Odint merkezinden gönderilen finansal gözden geçirme programını, denetimden 

önce incelemişti. Programda, yapılması gerekli bazı görevleri tam olarak 

anlayamamıştı. Ancak, kendinden deneyimli denetçilerin yardımı ile verilen 

görevin üstesinden geleceğini düşünmekteydi. 

 

Havaalanında Buluşma ve Denizli’ye Seyahat 

 

10 Aralık 2002 günü Gönül Yılmaz, İstanbul Atatürk Havalimanı iç hatlar gidiş 

terminalinde Robert Zimmerman, Odint bilgi sistemleri denetçileri Philip Brown 

ve Nicole Cerite ile buluştu. İstanbul’dan Denizli’ye aynı uçakta birlikte seyahat 

edeceklerdi. Denizli uçağını beklerken denetim ile ilgili sohbet etmeye başladılar. 

Sohbet sırasında, Odint İspanya bilgi sistemleri denetçisi Nicole Cerite, kısa süre 

önce Dilor Türkiye bilgi işlem sorumlusundan bir mesaj aldığını anlatmaya 

başlamıştı. Mesajda bilgi sistemindeki bir sorundan bahsedildiğini ancak sorunun 

giderilmekte olduğu anlatılmaktaydı. Bu durumdan hiç haberdar olmayan 

Zimmerman ve Brown şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Nicole bu durumu anlatan 

benzer bir mesajı birkaç ay önce de aldığını ancak çok önemli bir sorun 

bulunmadığını belirterek konuyu kapattı. 

 

Grup sorunsuz bir yolculuktan sonra Denizli’ye vardı. Ertesi gün başlayacak 

çalışmadan önce dinlenmek üzere otele yerleştiler. 

 

 

 



85 

 

Giriş Toplantısı 

 

11 Aralık 2002 günü sabahında saat 09:30’da Denizli’deki Dilor – Türkiye üretim 

tesisleri içindeki yönetim katında bir toplantı odasında Dilor Türkiye genel 

müdürü, asistanı, muhasebe müdürü ve müdür yardımcısı, bilgi işlem sorumlusu 

ve Odint şirketi denetçileri ve Dilor İspanya bilgi işlem sorumlusunun hazır 

bulunduğu bir giriş toplantısı ile gözden geçirme sürecine başlandı. 

 

Toplantıyı ev sahibi sıfatıyla Dilor Türkiye Genel Müdürü Mustafa Atak açarak, 

şirketin faaliyet konusu, müşteri portföyü hakkında kısa bilgiler verdi. Daha 

sonra Türkiye’nin de ekonomik koşullarını içeren bir sunum yapıldı.  

 

Sunumda ilk gösterilen bir grafikti.  Söz konusu grafik 2001 krizi ile birlikte Türk 

Lirası’nın Euro karşısında son yıl içindeki değer kaybının büyüklüğünü 

göstermekteydi. 18 Şubat 2001’e kadar 1 TL, 1 Euro’nun “altı yüz elli binde 

biri” değere sahipken (eski Türk Lirası) yıl içinde 1 TL’nin, Euro karşısında 

değeri daha da düşmüş ve “bir milyon altı yüz binde bir” seviyesine 

gerilemişti. Gönül Hanım sunumda anlatılanların, son iki yılda yaşanan sorunlar 

üzerine açıklamaların ağırlıkta olduğu, genel bir olumsuz havayı yansıttığını 

hemen fark etmişti. Diğer denetçiler de dinliyor gibi gözükmelerine rağmen, 

yüzlerindeki ifadeden daha fazla vakit kaybetmeden işe başlamak istedikleri 

anlaşılmaktaydı. 

 

Sunumda, şirketin İspanyol muhasebe müdürü Felipe Burro tarafından hazırlanıp 

sunulan “BUGÜNE KADAR KARŞILAŞILAN OLAYLAR VE ZORLUKLAR” 

başlığı altında sayılan maddeler, sunumu yapanların ifade tarzıyla aşağıdaki 

gibiydi7: 

 

1) Nisan 2000’de Partsan ve Sempeks ortaklığının bitirilmesi. Daha önce 

Partsan tarafından üstlenilen muhasebe faaliyetlerinin Sempeks’e 

aktarılması. 

2) Ekim 2000’de büyük bir otomotiv şirketinin, üretimine yeni başladığı 

bir küçük ticari araç için tedarikçi olarak seçilme nedeniyle 

faaliyetlerde büyük artış. Hasılatın 2000’den başlayarak, 2002 yılının 

sonuna dek Euro bazında toplam %600’den fazla artış göstermesi. 

3) 2001’deki büyük finansal istikrarsızlık, TL’de yaşanan dramatik 

devalüasyon ve %100’e yaklaşan enflasyondan kaynaklanan, 

a. Olayları kavrama ve kontrol etmede zorluklar, 

                                                 
7 Bir İspanyol olan Felipe Burro tarafından İngilizce hazırlanmış olan bu sunum, söz konusu 
kişinin ifade tarzını aynen yansıtmaya özen gösterilerek burada Türkçe verilmiştir. 
Okuyucuya içinde bulunulan durumu orijinal haliyle aktarmak adına, İngilizce yazımdaki 
ifade bozuklukları Türkçe çeviriye de aynen yansıtılmaya çalışılmıştır.  
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b. Şirketin kullandığı malzemenin büyük bölümünün Euro 

cinsinden fiyatlandırılması ancak Türkiye’deki otomotiv 

şirketlerine ürünlerin TL satış fiyatı üzerinden yapılması 

nedeniyle zararlarda yaşanan patlama, 

c. Satış fiyatlarında geçmiş dönemlerin de etkisiyle, zorlu 

pazarlık koşulları ve satış fiyatlarının aylık düzeyde 

değiştirilmesi ihtiyacı gibi sebeplerle yapılan sayısız 

güncellemeler. 

d. Faaliyetin sonlandırılmasının maliyet ve kâr üzerindeki 

etkisinin tahmin edilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar için 

harcanan olağandışı zamanın. 

4) Muhasebe programı ile ilgili sınırlamalar: 

a. Yabancı para yönetiminin yokluğu. Tüm kayıt düzeninin TL 

üzerinden yapılması nedeniyle yabancı para cinsinden takibin 

mümkün olmayışı. 

b. Sabit kıymet yönetiminin yokluğu. Daha sonra takibin 

zorluğu. 

c. Sistemdeki tutarsızlıklar, (genel ve muavin mizanlar 

arasındaki tutarsızlıklar) 

5) Muhasebenin temizlenmesi: 

a. Muhasebe ekibi 2000 yılının sonuna dek İspanya Sempeks ile 

iletişim sorunundan mağdur olmuştur. (İspanya’dan şirkete 

ulaşan faturalarda hiçbir detay bilgi ve açıklama yer 

almaması v.b.) 

b. Müşteri ve tedarikçiler detaylı olarak takip edilmemekteydi. 

(Tüm tedarikçiler için 1 hesap) 

c. Hasılat üzerinde herhangi bir kontrol bulunmamaktadır. 

 

2001 yılının başları bu sorunların çözümü için kullanılmıştır. 

 

6) Muhasebe bölümü tarafından yönetilen çeşitli görevler: 

a. Resmi muhasebe ve raporlama 

b. Resmi beyanlar (KDV …) 

c. Nakit yönetimi 

d. Genel idare (Belgeler + Genel ve Yönetim Kurulu Toplantıları, 

sermaye payı artışı ve şirket isminin değişimi) 

e. Sigortaların yönetimi (teklifler, sözleşmeler) 

f. Müşteriler ve tedarikçilerle yaşanan anlaşmazlıkların, 

avukatlarla ilişkilerin, yönetimi, müşterilerin sorunlarına 

çözüm bulma  

g. Denizli’de bir ticari departmanın eksikliğinde, bazı ticari 

hususların yönetimi: satış fiyatlarının güncellenmesi, 

müşterilerle görüşmeler… 
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7) Tüm bu görevler Sempeks Türkiye adına da Mayıs 2002 sonuna 

kadar sürdürülmüştür. 

a. Otomotiv sektörü için bazı parçaları Sempeks üretmekteydi 

ve tüm endirekt görevler Dilor personelince yapılmaktaydı. 

b. Dilor dönemsel olarak Sempeks’e kısmen kira, kısmen de 

Sempeks için harcadığı zaman karşılığında fatura 

göndermekteydi. 

c. Tüm üretim sahasına ihtiyaç duyuldukça, Dilor, Sempeks ile 

olan tüm anlaşmalarını iptal etti. Sempeks, 2002’nin mayıs 

ayında faaliyetini bitirdi. 

8) Entegre bir sistemin eksikliği ve mapics sisteminin kurulması. 

a. Mapics’den önce şirket muhasebe takibi için sadece KADO 

programı ve stokların takibi için bir başka küçük program 

kullanmaktaydı. 

b. Mayıs 2001’de, gelişmelerle başa çıkmak için bir sisteme 

ihtiyacımız olduğu aşikâr olduğundan, yerel çözümler 

üzerinde çalışmaya başladık. 

c. Eylül 2001’de, bir çözüm seçmişken, uygulanacak sistemin 

mapics olması gerektiği ile ilgili bir bildirim aldık. 

d. Uygulama iki adımda gerçekleştirildi: 

i. Ocak 2002’den başlayarak, Şubat 2002’nin sonuna 

dek finans modülü kurulumu yapıldı. 

ii. Lojistik ve üretim modüllerinin kurulumu, Şubat, 

Mart ve Nisan 2002’de yapıldı. 

 

Gönül Hanım ve diğer Odint denetçileri, sunum içeriğini dinledikçe, nedenini 

anlayamadıkları bir mağduriyet ilanı ile karşı karşıya olduklarını gittikçe daha 

güçlü şekilde hissetmekteydiler. Sunumun devamında sunulanlar kendilerini 

daha da şaşırtacaktı.  

 

Felipe Burro, yukarıdaki hususların üzerinden tek tek geçtikten sonra, bilgi işlem 

sorumlusunun sunumunu İngilizce olarak hazırlamakta kendisine yardım ettiğini 

ve hazırlanan sunumu yine onun yerine kendisinin aktaracağını belirttikten sonra 

“Mapics Sisteminin Eylül 2002’de Çöküşü” başlıklı rapordaki aşağıdaki 

hususları tek tek aktarmaya başladı. 

 

I) KRONOLOJİ 

 14 Eylül Cumartesi öğleden sonra çıkan bir fırtına, sanayi bölgesinde 

elektrik kesintisine neden olmuştur. 

 Bu olaydan sonra Mapics programını AS400 üzerinde Pazar günü 

tekrar çalışmasını sağlamak mümkün olmamıştır. 

 16 ve 17 Eylül Pazartesi ve Salı günlerinde AS400 sistemler üzerine 

uzmanlaşmış bir şirket tarafından sistem üzerinde testler 
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gerçekleştirilerek, sorunun kaynağı anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Sonunda iki hard diskin de hasar gördüğü belirlenmiştir. 

 AS400 sistemlerde veri kurtarma konusunda uzmanları bulmak 

mümkün olmadığından, hard diskler Çarşamba günü İspanya’ya 

gönderilmiştir. 

  

II) HAZIRLANAN AKSİYON PLANI 

 İspanya’dan hard disklerle ilgili bir sonuç almadan, Mapics’i 

Türkiye’de yeniden başlatmak için öncelikleri tanımladık. 

i. AS400’de güvenliği artırmak için gerekli iyileştirmelerin 

yapılması: 

1. 24 Eylül Salı günü AS400 sistemi üzerinde 4 hard 

disk ile RAID 58 kuruldu. İşletim sistemi 25 Eylül’de 

yeniden kuruldu ve aynı gün test edildi. 

2. Tüm sistemi otomatik olarak yedekleyecek bir 

program arayışına başlandı. 

ii. Mapics’in yeniden kurulumu: 

1. 25 ve 26 Eylül Çarşamba ve Perşembe günlerinde, 

Mapics AS400 sistemi üzerinde yeniden kuruldu. 

2. Veri Girişi: Teknik verilerin girişi 29 Eylül Pazar günü 

tamamlandı. Bu arada tam bir sayım da 

gerçekleştirildi. 

3. Pazartesi günü sabahı, sayım sonuçları Mapics’e kayıt 

edildi. 

4. Ticari ve satın alma verilerinin girişi aynı hafta sonu 

gerçekleştirildi. 

5. Sonuç olarak müşteri sipariş emri girişleri 1 Ekim Salı 

sabahına tamamlanmış oldu. 

 

III) MUHASEBE İÇİN AKSİYON PLANI 

 Mapics sisteminin çöküşü ardından durum: 

i. Muhasebe departmanı, veri kaybının en dramatik yaşandığı 

bölüm oldu. Hiçbir yedeğin (backup) kullanılamaması 

nedeniyle, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren tüm kayıtlar 

kaybedildi. 

ii. Eylül, Ekim ve Kasım için raporlamaları gerçekleştirmek 

zorunluluğu vardı. 

                                                 
8 Bilgi sistemleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmayan okurlar içi bir açıklama: RAID 5, 
bir veri depolama tekniğine verilen isimdir. Bu teknik kullanılarak, aynı verinin farklı 
aralıktaki bölümlerinin birden çok hard disk üzerinde referanslanması sağlanmaktadır. 
Böylece disklerden herhangi birine bir zarar gelmesi durumunda, zarar gören diskteki 
verinin, yeni bir diskte, AS 400 sistemi tarafından yeniden oluşturulması mümkün olur. 
Olası veri kayıpları böylece önlenir. 
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iii. Kaybolan geçmiş verilerin 31.12.2002 kapanışından önce 

yeniden kayıt edilmesi gerekmekteydi. 

 Uygulanan çözüm: 

i. Dilor İspanya’nın izniyle, Mapics sisteme kayıtları yapmak 

yerine önceden kullanılmış program olan KADO muhasebe 

programıyla kayıp verilerin yeniden kaydına başlandı. Bunun 

nedeni: 

1. KADO’da giriş yapmak mapics’e göre çok daha hızlı 

gerçekleştirilmektedir. 

2. Düzeltme ve ayarlamalar, KADO programında daha 

hızlı ve kolay yapılabilmektedir. (ki bu çok önemli bir 

durumdur. Zira geçmiş mizanlarla mutabakatların 

sağlanması için düzeltme kayıtları yapılması 

gerekmektedir.) 

3. KADO öğrenmesi kolay bir sistemdir. İşin çabuk 

gerçekleşmesi için geçici istihdam edilecek personel 

düşünüldüğünde bu da önemli bir husustur. 

 Organizasyonun tanımı: 

i. Eylül ayında raporlamanın sağlanması için 30 Eylül günü 

Mapics’teki bakiyelerle KADO programına başladık. 

ii. Eylül ve Ekim kayıtları KADO programında gerçekleştirildi. 

KADO’dan elde edilen 30 Ekim tarihli bakiyeler, 1 Kasım 

tarihinde Mapics’in açılış tutarları olarak kullanıldı. 

iii. 2002 yılı 1 Ocak – 31 Ağustos arasındaki kayıtları KADO 

programında yapıldı ve aylık ana hesapların, geçmişteki 

Mapics sistemindekilerle mutabakatı yapılmalıdır. 

 

Dinlemekte oldukları olayların gerçekliği, önemi ve büyüklüğü hakkında hayret 

ve şaşkınlıkla fikir yürütmeye çalışan Odint denetim ekibini biraz olsun 

rahatlatmak istercesine, Felipe Burro konuşmasını, olayların açıklığa kavuşması 

için bir de grafik hazırladıklarını belirterek tamamladı. Toplantıya katılan 

aşağıdaki grafik açıklama dağıtılmıştı. 
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Felipe Burro’nun sunumun sonunda paylaştığı grafik gösterim. 

MAPICS SİSTEMİNDE ÇÖKME 14/09

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MAPICS

31/08 bakiyelerinin transferi 31/10 bakiyelerinin

transferi

KADO

Bugünkü durum:

- geçmiş ayların dökümanları üzerinden kayıtların yapılması tamamlandı.

- bakiyelerle ilgili mutabakatların yapılmasına başlandı ve devam ediyor:

. MÜŞTERİLER

. TEDARİKÇİLER

. BANKALAR

. NAKİT 

. STOKLAR

MAPICS SİSTEMİNDE YAPILAN İLK KAYITLAR

EKİM VE ARALIK AYLARINDA KADO SİSTEMİNDE YENİDEN YAPILAN KAYITLAR kontol amaçlı çift kayıt

kontol amaçlı çift kayıt
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Giriş toplantısının devamında, Dilor Türkiye Genel Müdürü Mustafa Atak söz 

alarak bir sunum gerçekleştirdi. Şirketin Dilor Otomotiv’e olan büyük miktardaki 

finansal borcu ile ilgili risk ve fırsatlar hakkında, “Finansal Borç İçin Risk ve 

Fırsat Analizi” başlıklı bu sunumda aşağıdaki noktalar üzerinde durulmaktaydı9: 

 

RİSKLER FIRSATLAR 

- Yeni dönemde faaliyette büyük artış 

- Bilgiye olan bağımlılık, global bir 

sistem kullanmamız nedeniyle diğer 

borçlara neden olmaktadır. 

- Yüksek tutarda zarar beyan 

edilmesinden dolayı mali denetim 

riski oluşması. 

- Üretim maliyetlerini takip etmek için 

özellikle görevlendirilmiş bir kişinin 

mevcut olmaması 

- Dilor Otomotive olan finansal borçta 

değişim sıklığı, 

o Organizasyonda istikrarın 

kaybolması 

o Geçmiş dönemlerden 

kaynaklanan problemlerle 

ilgili bilginin kaybolması 

o Türkiye’ye has özel 

durumlarla ilgili bilginin kaybı 

o Fabrikanın transfer edilmesi 

ihtimali 

- Yeni büyük proje olmaksızın 

geçmesi beklenen 2003’ün ilk üç 

aylık süresi 

- ERP programı ile ilgili hızlı 

çalışma kabiliyeti. 

- Türk Lirasının istikrar kazanması 

- Muhasebe ekibinin daha 

tecrübeli hale gelmiş olması. 

- Mevcut personelin otonom hale 

gelebilmesi için verilen İngilizce 

kursları 

- Ekibin gerçekten çok zorlu 

geçen son 2 yıla rağmen 

motivasyonunun yüksek olması. 

 

Genel Müdür Mustafa Atak’ın sunumu, 2001 ve 2002 de şirketin karşılaştığı 

zorluklar ve bu zorluklarla başarı ile başa çıkma hikâyesinin özeti ile devam etti.  

 

Açılış toplantısının sonunda söz alan Odint denetim ekibi lideri Robert 

Zimmerman diğer ekip üyelerini tanıttıktan sonra yaklaşık bir hafta sürecek 

finansal gözden geçirme ve bilgi sistemi denetimi işinin içeriğinden biraz 

bahsetti. Ekibin çalışabileceği ayrı bir bölümün kendilerine tahsis edilip 

edilemeyeceğini sorarak konuşmasını tamamladı. Genel Müdür, açılış 

toplantısının yapılmakta olduğu toplantı salonunu kendilerine tahsis 

edebileceklerini, anahtarı da ekibe vererek, mesai bitiminde eşyalarını burada 

bırakabileceklerini belirtti. 

 

                                                 
9 Genel Müdürün sunumu, aslına sadık kalınarak Türkçeleştirilmiştir. 
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İlk günün sabahı, açılış toplantısı, ekibin yerleşmesi, iletişim kurulacak ve bilgi 

istenecek Dilor personelinin belirlenmesi ile geçmişti. Ekip henüz çalışmaya 

başlayamadan muhasebe müdürü Felipe Burro ve genel müdür Mustafa Atak, 

tüm denetim ekibini şirket dışında öğle yemeği için ağırlamayı teklif etmişti. 

Davette ısrarcı olan yöneticilere karşı nezaketsiz davranmamak için ekip başı 

Robert teklifi kabul etti. Gidilen restaurantta servisin yavaşlığı, ekibin en 

deneyimsizi Gönül Hanımın bile dikkatini çekmişti. Dışarıda geçirilen 2,5 saatlik 

süre sonucunda, toplantı odasına geri döndüklerinde Robert ve diğerleri, Gönül 

Hanımdan bir sonraki günden itibaren öğlen yemeklerini toplantı odasında 

geçiştirmenin daha uygun olacağını belirterek gerekli organizasyonu yapmasını 

istediler. 

   

Gözden Geçirme Prosedürünün Uygulanması 

 

Gözden geçirme, kapsamı ve finansal tablolar hakkında görüş verme şekli 

bakımından bağımsız denetimden farklı bir hizmet özelliği taşımaktaydı. 

Bağımsız denetim sonucunda, gerekli görülen denetim teknikleri kullanılarak, 

finansal tabloların işletmenin gerçek finansal durumunu ve finansal 

performansını gösterdiğine dair makul bir güvence veren bir denetçi görüşü 

verilmekteydi. Bir gözden geçirme işi ise bundan daha farklıydı. Denetçi yaptığı 

incelemeler kapsamında finansal tabloların gerçeği yansıtmadığına dair bir 

bulguya rastlamadığını belirten ancak finansal tabloların geneli hakkında bir 

güvence vermeyen bir görüşle çalışmasını tamamlamaktaydı. Böyle bir görüşün 

bağımsız denetçi için getirdiği sorumlulukların kapsamı daha dardı. Gözden 

geçirme, bağımsız denetime kıyasla daha az zaman gerektiren ve bu nedenle 

maliyeti daha düşük bir çalışmaydı. 

 

Dilor’daki gözden geçirme işi yolda geçen süreler dahil 9 gün olarak planlanmıştı. 

Bu süre sonunda rapor dahil olmak üzere tüm gözden geçirme işinin 

tamamlanması öngörülmekteydi.  

 

Robert Zimmerman ve Gönül Yılmaz, “Balance Sheet Review” başlığı taşıyan 

(Bilanço Gözden Geçirmesi) gözden geçirme prosedüründe istenen gözden 

geçirme işlemlerini gerçekleştirmeye başladılar. Bağımsız denetimdeki maddi 

doğruluk testlerine benzer şekilde, bilanço kalemlerinin doğruluğu ile ilgili kanıt 

toplamaya yönelik olarak bir çalışma yapılmaktaydı. (Bakınız Ek)  

 

Robert, söz konusu prosedürde istenenlerin yerine getirilmesi ile ilgili Gönül’e 

bazı görevler vermişti. Gönül Yılmaz, öncelikle fabrikanın muhasebe müdürü 

Felipe’den 2002 Ekim sonu itibariyle mizanı vermesini talep etmişti. Kendisine 

sunulan mizandaki Türkçe hesap isimleri üzerinden Robert ile birlikte çalıştılar. 

Hesap isimlerinin İngilizce karşılıklarını aynı mizan üzerine not almışlardı. 
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Gönül hanım, ilgili bilgileri elektronik çalışma tablosu olarak da talep etmesine 

rağmen, sistemde sürmekte olan bakım çalışması nedeniyle geçici olarak kâğıt 

üzerinde bilgilerin sağlanacağı bilgisini aldı. İstenirse elektronik dosyalar daha 

sonra e posta yoluyla iletilecekti. 

 

Prosedürün belirli adımları için istenmesi gerekli olan doküman ve bilgiler 

hakkında Gönül Yılmaz’ı, Robert yönlendiriyordu. Hemen elde edilemeyen, 

istenen ancak edinilmesi zaman alacak bilgi ve belgeler beklenirken, beklemenin 

engel olmayacağı diğer prosedür adımlarının tamamlanmasına devam ediliyordu. 

Bazı durumlarda, şirket yetkilileri ile karşılıklı görüşme yaparak görüşme 

notlarını çalışma kâğıdı olarak düzenleme işini de Gönül Hanım yerine 

getirmekteydi. 

 

Gönül Yılmaz, planlı çalışılmasından ve kendisine yol gösteren birinin varlığından 

memnun işe dört elle sarılmıştı. 

  

Gereksiz Gözüken Bir Prosedür ve Doğrulanamayan Rakamlar 

 

Ertesi gün, Robert Zimmerman, Gönül Yılmaz’dan alacakların gözden geçirilmesi 

ile ilgili olarak bazı kontrolleri yerine getirmesini istemişti. Prosedürde yer alan 

E.1.a adımında, ticari alacakların müşteri düzeyindeki alt hesap bakiyeleri ile 

genel mizandaki toplam bakiyesinin birbiri ile karşılaştırılması istenmekteydi. 

Gönül bu karşılaştırmadan kastedilenin ne olduğunu önce anlamamıştı. Robert’e 

sorduğunda yapması gerekenin, ticari alacakların alt hesaplarının bakiyelerinin 

toplamını almak olduğunu görmüştü. Buna göre alt hesapları toplayarak 

ulaşacağı sonucun, ticari alacakları temsil eden ana hesapla mutabakatı 

sağlanmış olacaktı. 

 

Gönül Yılmaz, baştaki hevesini yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştı. Yabancıların 

bazı işlerin gerçekleştirilmesinde pek pratik davranamadığından şikayet eden 

arkadaşlarının söyledikleri zihnindeydi. Şu son işlem de sanki gereksiz gözüken 

böyle işlerden biriydi.  

 

Gönül Yılmaz’a göre, tüm muhasebe kayıtlarının bilgisayarda gerçekleştirildiği bir 

sistemde ana hesaba doğrudan kayıt yapmak zaten mümkün değildi? Eskiden 

Türkiye’de çok satan bir muhasebe programını kullanarak gerçekleştirdikleri 

“Bilgisayarlı Muhasebe” dersleri aklına geldi. Katılımcılara açıkladıkları ilk 

hususlardan biri, alt hesap tanımlanmış olan bir ana hesaba doğrudan kayıt 

yapmaya, bu tür sistemlerin izin vermediğiydi. Yapılan kayıtlar sonucu oluşan alt 

hesap bakiyelerinin toplamı da, elbette ana hesabın toplam bakiyesine eşit 

olacaktı. Alt hesap bakiyelerinin toplamının, ana hesap bakiyesini vermemesi söz 

konusu bile olamazdı. 
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Gönül Yılmaz, batılıların denetim ile ilgili tecrübesini gözünde biraz fazla 

büyüttüğünü düşünmeye başlamıştı. Biraz da küçümser bir tavırla yine de 

kendinden isteneni yaptı. Ona göre sonucu belli olan bir işle vakit kaybediyordu. 

Kendisine basılı olarak verilmiş olan Alıcılar hesabının alt hesaplarının 

bakiyelerini bir kez topladı. Bulduğu toplamın, alıcılar hesabı bakiyesine eşit 

olmadığın gördü. Toplama işlemini iki kez daha yaptı. Sonuç hep aynıydı. 

Sonunda bir hata yapmadığından emin olmak için tüm alt hesap rakamlarını boş 

bir elektronik çalışma tablosunun bir sütununa girerek toplam almayı denedi. 

Sonuç yine aynıydı. Gönül Hanım büyük bir zihin karmaşası yaşıyordu. Böyle bir 

tutarsızlık olamayacağından öylesine emindi ki, aynı toplama işlemini Robert’ten 

istedi. Robert ile birlikte toplama işlemini kontrol ettiler. Şimdi, 2002 yılı Ekim 

sonu itibariyle hesapların durumunu gösteren ana hesap mizanı ile aynı tarih 

itibariyle alacakların alt hesaplarının bakiyelerini gösteren kısmi mizan arasında 

nasıl tutarsızlık olduğunu çözmeye çalışıyorlardı. 

 

Robert, muhasebe müdür yardımcısı ile biraz önce yapmış olduğu görüşme 

notlarını çıkarıp tekrar incelemeye başladı. Problemin nedeni aylık muhasebe 

kapanışlarının şekli ile ilgisi olabileceği fikri aklına gelmişti. 

 

Dilor Ay Sonu Kapanışları İle İlgili Süreç 

 

Muhasebe müdür yardımcısı Selim Çeşmeci, Gönül Yılmaz ile yaptığı görüşmede, 

Mapics sistemindeki muhasebe ve finansal modülünün sınırlamalardan ve aylık 

muhasebe kapanışlarının yapılmasında izledikleri yoldan aşağıdaki gibi 

bahsetmişti: 

 

- “Mapics sistemi, öyle bir şekilde kurgulanmış ki, hiçbir şekilde 

manuel muhasebe kaydı yapmamıza imkân tanımıyor. 

Yurtdışından gelerek bu programı kuranlardan, böyle 

işlevselliğin programa eklenemeyeceğini öğrenince çaresiz 

kaldık. Yevmiye kayıtlarını doğrudan yapmamıza eski sistemiz 

KADO izin veriyordu. Baktık ki, MAPICS kullanarak bu şekilde 

ay sonu kapanışlarını istediğimiz şekilde gerçekleştiremiyoruz. 

Biz de her ay sonu itibariyle kapanış işlemlerini KADO’da 

yapma kararı aldık. Bu konuda İspanya ile görüşmelerimiz de 

onlar da bizim çözümümüze katıldılar. Böylece her ay 

sonunda Mapics finans muhasebe modülünde genel mizanı 

alarak KADO’ya aktarmaya ve kapanış kayıtlarını bu mizanda 

değişiklik yapacak şekilde KADO sisteminde yapmaya 

başladık. Hem finansal tablolarımızı bu sistemden aldık, hem 

de Türkiye’deki yasal beyanlarla ilgili yükümlülüklerimiz 

nedeniyle yaşadığımız sıkıntılardan böylece kurtulmuş olduk. 

Çünkü Mapics, şirketimize doğrudan İspanya’dan gelen bilgi 
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işlem sorumlularınca kuruldu. Doğrusu ihtiyaçlarımız 

konusunda bize çok danışan da olmadı. “ 

   

Gözden Geçirme İşinin Sonlandırılması ve Çıkış 

 

Robert Zimmermann, mesleki tecrübesi ile bilançonun gözden geçirme işini 

gerçekleştiremeyeceklerini anlamıştı. Kendilerine verilen ana hesap mizanı KADO 

sistemine her ay sonu yapılan kapanış işlemleri sonucunda ortaya çıkan 

mizanlardan biriydi. Bu hesap bakiyelerini doğrulayan işlemlerin kayıtları ne 

KADO sisteminde ne de MAPICS’te mevcut değildi.  

 

KADO sistemine Mapics’ten alınan düzeltmeler öncesi ay sonu bakiyeleri 

girilmekteydi. Bu bakiyeleri oluşturan muhasebe kayıtları, AS400 sisteminin 

çökmesi ile yok olmuştu. 

 

Şirkete ilk gelişlerinden beri, muhasebe departmanında çalışmakta olan çok 

sayıda genç stajyerin, 2002 yılına ait kaybolmuş olan tüm verileri yerine koymak 

için, geçmiş belgeleri sisteme kaydetmekle uğraştıkları anlaşılmıştı. Giriş 

sunumunda denetim ekibine anlatılan kayıtların yerine konduğu ancak bazı 

hesapların kontrol ve doğrulamalarının devam ettiği bilgisi de gerçeği 

yansıtmamaktaydı. Kaybolan kayıtlar henüz tamamlanmamıştı.  

 

2002 yılı içinde yapılmış muhasebe kayıtları, muhasebe fişleri ya da yevmiye 

defterine yazdırılmadığından elde, kayıtları gösteren basılı evrak ta 

bulunmamaktaydı.  

 

Gönül Hanıma verilen mizan, geçmişte veri kayıpları yaşanmadan önce KADO 

programına ay sonu bakiyelerin aktarılmasından sağlanan rakamlardı. Ancak 

detay bilgi hiçbir yerde kayıtlı olmadığından alt hesap bakiyeleri, bugüne kadar 

yerine konabilmiş kayıtların sonucu olarak verildiğinden tam değildi ve mizandaki 

ana hesap bakiyelerini doğrulamıyordu. 

 

Robert, kaybolan veri, yeniden yapılan kayıtlar sonrasında yerine konsa bile, 

orijinal veriden farklı sınıflandırmalar yapılabileceğinden endişe etmekteydi. 

Anlaşılan tüm seyahat boşa gitmişti. Harcadıkları zaman ziyan olmuştu. Bilgi 

sistemleri denetçisinin işini bitirmesi için bir güne daha ihtiyaç duyduğu 

anlaşılınca, dönüş tarihlerini planlanandan geriye aldılar. Kalan sürede iç kontrol 

sistemi üzerine bazı gözlem ve soruşturma teknikleri uygulayarak 

belgelendirdikten sonra, gelecekte bir ziyaret daha gerçekleştirmek üzere 

ayrılacaklardı. 

 

Çıkış toplantısında “Tartışma Konuları” başlığı altında aşağıdaki metni 

yönetime sundular: 
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İncelememiz, Eylül ayında meydana gelmiş olan elektrik 

kesintisi nedeniyle bilgi sisteminde oluşan tahribattan 

etkilenmiştir. Yedek teypleri elde olmasına karşın bozuk 

çıkmış ve 1 Ocak ve 31 Ağustos 2002 tarihleri arasındaki tüm 

veriler kaybolmuştur. Aylık hesaplamalar için KADO programı 

kullanılmakta olup, söz konusu döneme ait ay sonu bakiyeleri 

mevcuttur. Ancak bu bakiyeleri oluşturan detay hesap 

bakiyelerinin tamamı kayıptır. Bu durum tüm finansal 

olayların girişlerinin ilgili dönemle ilgili yeniden yapılmasını 

gerektirmiştir. Ziyaret tarihimizde bu süreç henüz 

tamamlanmadığından Nakit ve Bankalar dışında hiçbir hesabın 

detay hesaplarının bakiyelerini elde etmemiz mümkün 

olmamıştır. 

 

Tartışma 1: Sürekli envanter yönteminde stok değerlemeye geçiş 

ve periyodik sayım programının oluşturulması düşünülmelidir 

 

Hammadde ve Mamuller için bir sürekli envanter sistemi mevcut olsa da, söz 

konusu sistem sadece miktar bilgilerini verebilmektedir. Her ay sonunda tam bir 

fiziki stok sayımı yapılmaktadır. Değerleme bu sayıma bağlıdır. Stok kartlarındaki 

miktar bilgileri ile sayım arasındaki farklılıklar, sayım sonuçlarına göre 

düzeltilmektedir. Satılan Mamul Maliyeti bilgisi fiziki sayım sonuçlarına bağlı 

olarak oluşan bir rakamdır. 

 

Sürekli envanter yönteminde stok değerlemesinin de sağlanması durumunda, 

sistemin doğru işlerliğinin kontrolü açısından periyodik sayımlara bir süre devam 

edilmelidir. Sistemin güvenilirliği bir kez sağlanınca, ay sonlarında sadece yarı 

mamullerin sayımının yapılması yeterli olacaktır. Tam bir stok sayımı 

yılsonlarında Türk vergi yasalarına göre yerine getirilmesi gerekli bir 

zorunluluktur. 

 

Yönetimin Yorumu: Yönetimin ekleyeceği ya da düzelteceği bir husus 

bulunmamaktadır. 

 

Tartışma 2: Ağustos sonu itibariyle genel mizanını doğrulayan 

detay verilerin girişleri tamamlanmalıdır: 

 

Bilgi sisteminde çökme nedeniyle 31 Ağustos 2002 tarihli ana hesap bakiyelerini 

doğrulayan verilerin tamamı kaybolmuştur. Bu durum 1 Ocak – 31 Ağustos 2002 

tarihleri arasındaki tüm işlemlerin yeniden muhasebeleştirilmesini gerektirmiştir. 

Ziyaret tarihimize kadar söz konusu verilerin kayıtlarının tamamlanamaması 

nedeniyle, Kasa ve Banka dışındaki hesapların detay bilgilerini edinemedik. 
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Yönetimin Yorumu: Yönetimin ekleyeceği ya da düzelteceği bir husus 

bulunmamaktadır. 

 

Tartışma 3: Tüm borçların uygun dönemde muhasebeleştirilmesi 

için gerekli çaba gösterilmelidir: 

 

İşletmeye fiziki olarak ulaşan malzemelerden henüz faturalanmamış olanlar ve 

bunlarla ilgili taşıma harcamalarından hiçbiri bu malların işletmeye ulaştıkları ay 

içinde muhasebeleştirilmemektedir. Bunlarla ilgili faturanın işletmeye ulaştığı 

ayda kayıtlar gerçekleştirilmektedir. 

 

1 Ekim 2002 ve 9 Ekim 2002 tarihleri arasındaki dönem için, tutarı 

1.500.000.000 TL (1.500 YTL) üzerinde olan tüm ödemeleri gözden geçirerek 

Eylül ayında gösterilmeyen borçları araştırdık. Buna göre, Eylül ayındaki stok 

alımları ile ilgili 38.059.170.007 TL (24.500 Euro), hizmetlerle ilgili 

2.903.458.487 TL (1.900 Euro) ve enerji ve haberleşme giderleri ile ilgili 

13.168.867.680 TL (8.500 Euro) tutarındaki borçların eksik gösterildiği tespit 

edilmiştir.  

 

Yönetimin Yorumu: Yönetimin ekleyeceği ya da düzelteceği bir husus 

bulunmamaktadır. 

 

Tartışma 4: Yarı mamuller işçilik ve genel üretim maliyetlerini de 

içermelidir: 

31 Ekim 2002 tarihi itibariyle yarı mamuller 183.272.756.079 TL (114.545,47 

Euro) bakiye vermektedir. Bu tutar yarı mamul maliyetine aktarılmış, malzeme 

maliyetinden oluşmaktadır. İşçilik ve genel üretim maliyetleri söz konusu tutar 

içinde bulunmamaktadır. 

 

Muhasebe ve Finans Sorumlusu malzeme maliyetinin %6’sı kadar işçilik ve 

%12’si kadar genel üretim maliyeti gerçekleşmiş olabileceğini tahmin 

etmektedir. Bu da yaklaşık 33.000.000 TL (20.600 Euro) tutarında bir büyüklüğe 

karşılık gelmektedir. 

 

İşçilik ve Genel Üretim Maliyetleri, 31 Aralık 2002 ve 31 Mart 2003 tarihleri 

itibariyle yarı mamul stoklarının maliyetine eklenmelidir. 

 

Yönetimin Yorumu: Yönetimin ekleyeceği ya da düzelteceği bir husus 

bulunmamaktadır. 
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Tartışma 5: Fiziki sabit kıymetlerin sayımının yapılması 

düşünülmelidir: 

 

Yakın zamanda gerçekleşmiş bir sayım bulunmamaktadır. Yakın gelecekte 

fabrikanın aynı bölgede bir başka binaya taşınması gündemdedir. Böyle bir fiziki 

sayımın o tarihte yapılması düşünülmelidir.  

 

Yönetimin Yorumu: Yönetimin ekleyeceği ya da düzelteceği bir husus 

bulunmamaktadır. 

 

Gönül Yılmaz Dönüş Yolunda ve Sonrasında 

 

Çıkış toplantısı sonrası dönüş yolunda Gönül Yılmaz son birkaç günde 

yaşadıklarını aklından geçiriyordu. Tamamlanamayan bir gözden geçirme 

faaliyetinin kendisine beklediği yararı getirip getirmediğinden emin değildi. Her 

gün, her işletmede yaşanmayacak farklı olayların bir araya geldiği bir ortamı 

tecrübe etmiş olması önemliydi. 

 

İstanbul’a dönüşünden birkaç gün sonra, büyük bir uluslararası şirketin Türkiye 

üretim tesislerinde bilgi işlem müdürü olan bir yakını ile sohbet ederken, Dilor’da 

yaşadıklarını isim vermeden anlatmıştı. Yakınının sözleri zihnini daha da 

karıştırdı. 

 

“AS 400 gibi bir sistemin, birbirinin kopyası verileri içeren iki 

hard diskinin birden, elektrik kesintisi sonrası göçmesi, üstelik 

backup (yedek) verisinin bozulmuş olması, bana pek inandırıcı 

bir hikâye gibi gelmedi. Bu sistemlerin enerji ile ilgili sorunlara 

karşı çok önemli koruma araçları vardır. Bence sen de bu 

hikâyeye bu kadar inanmamalısın.” 
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Dilor Şirketi Vak’asında İsmi Geçen Görevlilerin Listesi 

 

Isaac Prodo (Uluslararası Dilor Şirketinde CFO) 

Emeril Sanches (Dilor İspanya Finans Sorumlusu) 

Mustafa Atak (Dilor Türkiye Genel Müdürü) 

Felipe Burro (Dilor Türkiye Muhasebe Müdürü) 

Paulo Franke (Dilor Türkiye  Bilgi İşlem Müdürü) 

Selim Çeşmeci (Dilor Türkiye Genel Muhasebe Sorumlusu) 

Robert Zimmerman (Odint Denetim Baş Denetçisi) 

Gönül Yılmaz (Odint Denetim Denetçi Yardımcısı) 

 

 

Tartışma Soruları: 

 

1. Size göre Dilor Şirketinde muhasebe kayıt ve belge düzenindeki 

aksaklıklar nelerdir? Bu aksaklıklar bilgi sisteminde meydana gelen 

sorunları gidermenin daha zor hale gelmesine sebep olmuş mudur? Bu 

aksaklıklar nasıl giderilebilir? 

2. Dilor Şirketinin bilgi sistemleriyle yaşadığı sorunların kaynakları hakkında 

tartışınız. 

3. Dilor Şirketinde bilgi sistemleri ile ilgili bu tür bir olayın tekrar 

yaşanmaması için ne gibi önlemler alınabilir? 

4. Dilor Şirketinde haberleşme ve koordinasyon sorunları var mıdır? Dilor 

şirketindeki şirket kültürü hakkında neler söylenebilir? 
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Ek : Dilor – Türkiye Finansal Gözden Geçirme Prosedürü10 
  

DILOR AUTOMOTIVE INC. 

BALANCE SHEET REVIEW 

__________________________________ 

(Location) 

_________________________________ 

(Date) 
 

Step Description 

Yes/

No 

Done By 

Reference 

A. Policy & Procedures   

       1. Do formal policies and procedures exist?    

           a. Do they appear current?   

          b. Do they appear adequate?   

B. Obtain a closing package recently submitted to Corporate.  

Indicate month __________. 

  

     1. Identify accounts to be reviewed using the closing package or the 

applicable trial balance. 

  

     2. Obtain the most recent Attest Letter signed by the location’s 

chief operating and financial persons. 

  

     3. Obtain a copy of the location’s closing schedule and determine if 

the procedures will permit a close in 4 or 5 days.  If not, what 

can be done to speed up the process.   

  

     4. Describe the locations system for preparing Cash Flow 

Statements (NOCF) 

  

C. Journal Entries (JE)   

     1. Are JE’s properly supported?   

     2. Have JE’s been signed by the preparer and approved by a 

responsible person? 

  

     3. Examine JE’s for the month selected noting proper 

documentation and authorization 

  

     4. Can any manual JE be standardized and automated?   

D. Cash   

    1. Test the clerical accuracy of the most recent bank reconciliations 

and agree to the G/L. 

  

        a. Is there written indication of review and approval?   

        b. Were reconciling items promptly and properly handled?   

        c. Are bank account reconciliations current?   

E. Receivables   

     1. Trade Receivables   

         a. Obtain reconciliation of aged trial balance to the G/L   

         b. Examine documentation for significant reconciling items and 

determine the propriety of all items. 

  

        c.  Does the Reserve for Bad Debts appear reasonable in relation to 

the aged trail balance and the amounts w/o? 

  

        d. Review the G/L for any unusual activity.   

                                                 
10 Metin orijinal haliyle bırakılarak özellikle Türkçeleştirilmemiştir. Vak’a metninde bu 
prosedürden bahsedilen bölümlerde gerekli açıklamalar yapılmıştır. 



101 

 

Step Description 

Yes/

No 

Done By 

Reference 

         e. How are the Sales cut-offs coordinated with Shipping?   

    2. Employee Receivables   

        a. Test the clerical accuracy of the account trial balance or agree to 

G/L 

  

        b. Determine all individuals are still in the employ of the company.   

    3. Inter-Company Accounts – Determine amounts have been 

confirmed with other locations 

  

    4. Other Receivables   

        a. Obtain trial balances of significant accounts, test the clerical 

accuracy and agree to G/L. 

  

        b. Determine propriety of larger items.   

F. Inventories   

      1. Are separate G/L accounts maintained for RM, WIP and FG?   

      2. Are perpetual inventories maintained?   

         a. Are the perpetual inventories reconciled to or integrated with the 

G/L accounts? 

  

         b. Is a cycle count program in effect?     

(1) If so, describe the program.   

(2) Review recent test counts and ascertain that adjustments were 

posted to the G/L. 

  

3. Physical Inventories   

a. Obtain the most recent physical inventory and trace the 

adjustment into the G/L. 

  

b. Is the amount of the adjustments reasonable?   

c. Were the reasons for the various adjustments identified?   

d.    What steps have been taken to correct future occurrences?   

e. If a shrink reserve is recorded, is it adequate?   

      4. Costing   

a. When were standard cost last revised?   

b. When were bills of materials last revised?   

c. Review variance accounts for reasonableness.   

       5. What procedures are used to ensure a proper shipping cut-off?   

       6. What procedures are used to ensure a proper receiving cut-off?   

       7. Describe the Cost system, including how Cost of Goods Sold is 

determined.  Is it a calculated or forced number? 

  

G. Tooling   

       1. Obtain the lapse schedules for significant accounts and agree to 

the G/L. 

  

       2. Vouch some recent additions to ascertain propriety.   

       3. Ascertain that amounts are been amortized over the proper life.   

H. Fixed Assets   

      1. Are items recorded in the proper G/L accounts? i.e. Land, 

Buildings, Machinery & Equipment, etc.? 

  

      2. Has a physical inventory ever been taken or an appraisal 

obtained?  

  

      3 If so, have detail records been maintained?   

      4. If so, agree detail records to the G/L.   

      5. Obtain a trial balance of CIP and agree to the G/L.   

           Inspect several of the larger projects to determine stage of   
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Step Description 

Yes/

No 

Done By 

Reference 

(1) completion. 

           

(2) 

Ascertain that completed projects have been transferred to the 

appropriate fixed asset accounts and are being properly 

depreciated. 

  

     6. Review depreciation lapse schedules for reasonableness.   

I. Prepaids and Other Assets   

     1. Obtain a trail balances of all significant prepaid and other assets 

and agree to the G/L 

  

     2. Ascertain that the asset has value.   

J. Accounts Payable   

     1. Obtain a trail balance and agree to the G/L   

     2. Are there any old outstanding items?  Does a liability still exist?   

     3. What procedures are used to record open receiving reports?   

     4. What steps are taken to ensue that all liabilities are recorded in 

the proper period? 

  

     5. Determine that federal and state payroll tax (FICA, W/H) 

payables are properly stated.  Ascertain the location has 

reconciled its payroll tax returns to the G/L 

  

K. Accrued Liabilities   

     1. Obtain the location’s analyses of all significant accruals.  

Significant accruals would include but not be limited to Payroll, 

Vacation, Holidays, Professional Fees, Utilities, Taxes other than 

income taxes, Commissions.  

  

     2. Ascertain that the adequacy of the liability has been evaluated, if 

not monthly, at least quarterly.  

  

     3. Test the adequacy of the accrual account if no adequacy tests 

have been performed by the location. 

  

     4. Determine what statutory accruals are required for foreign 

locations and ascertain that they have been properly recorded. 

  

     5. Inquire of responsible persons whether all liabilities have been 

properly recorded. 

  

L. Foreign Location Taxes   

     1. Determine what income taxes are required and that the liability 

or the receivable is properly recorded. 

  

    2. Determine what payroll taxes are required and that the liability or 

the receivable is properly recorded. 

  

M. Personnel   

    1.  Evaluate the performance of the accounting personnel at the 

completion of the assignment as to.  

  

         a. Competency   

         b. Managerial skills.   

   2. Evaluate the Personnel Resources   

        a. Over/Under staffed   

        b. Not staffed with people having the necessay skills.   

N. Prepare Points for Discussion   

O. Draft Audit Report   

P. Issue Audit Report   
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