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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 oluşturulan Muhasebe 

Enstitüsü, başlangıcında olduğu gibi bugün de 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 

Enstitümüz, geçen yıl başlattığı ülkemizdeki işletmecilik ve muhasebe eğitiminde 

vak’a kullanımının yaygınlaştırılması girişimine bu yayınıyla devam etmektedir. 

Bünyesinde bulunduğumuz İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve keza oraya 

bağlı,  1954 yılından bu yana vak'a eğitiminin öncülüğünü üstlenmiş İşletme İktisadı 

Enstitüsü ile olan hukukumuz vak'a yazma konusunda bize cesaret vermektedir. 

Bu yayınımızın başlangıcında ilgi çekici iki vak'aya yer verdik. İlki geçmişi yetmiş 

yıla yaklaşan ve iyi bir etüdün nasıl yıllarca yaşayabileceğinin bir örneği, Smoky 

Valley Cafe vak'asıdır. Harvard Üniversitesi profesörlerinden Robert N.Anthony'ye 

ait bu vak'anın hikayesinin ilgi çekici bulunacağına inanıyoruz. Bu vesile ile sayısız 

vak'anın programlarımızda kullanılmasının yolunu açan İstanbul Üniversitesi İşletme 

Fakültesi profesörlerinden hocamız Mustafa A.Aysan'a bir kez daha teşekkür ederiz. 

Onun ve keza geçen yıl kaybettiğimiz İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Cevat 

Sarıkamış'ın da yönetiminde yer aldığı bir zamanlar vak'a yazımı konusuna büyük 

destek veren, ancak artık maalesef varlığı sona ermiş bir kurumu da hatırlatmak 

istedik: Sevk ve İdarecilik Eğitim Vakfı. Gerek Aysan, gerekse Sarıkamış 

hocalarımızın vak'a metoduna olan inançları her zaman takdir ve şükrana layıktır. 

Bu vakfın geçmişteki başarılı girişimlerinden bir örnek olarak da keza İstanbul 

Üniversitesi İşletme Fakültesi profesörlerinden hocamız Yücel Ercan'ın telif bir 

vak'asını kitabımıza aldık. Çalışmanın hikayesinin de ilgi çekici bulunacağına 

inanıyoruz. Kendisine bize yayın izni verdiği için teşekkürlerimizi sunarız. 

Yayınımızda yer alan diğer çalışmalar Muhasebe Enstitüsü kadrosuna ve dolayısıyla 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalına mensup öğretim 

üyelerinindir. Ancak şimdilik yılda bir ortaya koyduğumuz bu yayınlarımız tüm 

akademisyen ve uygulamacılarımızın çalışmalarına açıktır.  

Vak'a yazımının temeli, yaşandığı kuruluşun isim değiştirilerek veya aynen 

korunarak işletmecilik durumunun eğitim malzemesi olarak kullanımına izin 

vermesidir. Ülkemizde bu konudaki muhafazakarlık yıllar içinde azalmış olmakla 

birlikte işletme içi bilgilere ulaşmak yine de vak'a yazarlarının en önemli güçlük 

alanlarındandır. Kitaptaki vak'aların bazıları kamuya açık bilgilere dayanmaktayken, 

bazıları bir işletmede fiilen yaşanmış özel durumu anlatmaktadır. Kitabımızda 

toplam olarak onüç adet vak'a sunulmaktadır. Bu çalışmaların ülkemizdeki 

muhasebe eğitimine ve uygulamalarına katkıda bulunacağına inanıyoruz. 

Bu kitabın ortaya çıkmasında öncelikle eserlerini buraya dahil etme izni veren vak'a 

yazarlarımıza teşekkür borcumuz vardır. Başta aynı zamanda İstanbul Üniversitesi 

İşletme Fakültesi Dekanı Recep Pekdemir olmak üzere değerli öğretim üyelerimiz 

Lerzan Kavut, Aslı Türel, Ahmet Türel, Taylan Altıntaş, Burcu Adiloğlu, Özgür M. 

Esen, Turgay Sakin, Ayça Z. Süer, Emre S.Sarı'nın katkıları olmasaydı bu eseri 

ortaya koyamazdık. 
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Keza kitabın basılması için destek veren Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma 

Vakfı yönetimine, idari yönden destek olan Muhasebe Enstitüsü Müdür Yardımcıları 

Özgür Esen ve Turgay Sakin'e, Muhasebe Enstitüsü önceki Sekreteri Mehmet 

Yılmaztaş'a, şu anki Enstitü Sekreterimiz Nesrin Erşahin'e ve sekreterimiz Özlem 

Ulupınar'a teşekkür ederiz.  

Vak'a eğitimine her geçen yıl daha fazla katkı sağlayabilmek umuduyla Muhasebe 

Enstitüsü olarak saygılarımızı sunarız. 

 

Göksel Yücel 

Muhasebe Enstitüsü Müdürü 

Nisan 2016 
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SMOKY VALLEY CAFE VAK'ASI HAKKINDA 

Klasik bir vak'anın nasıl yıllarca güncelliğini koruyabileceğinin en güzel örneği 

Robert N.Anthony tarafından yazılmış olan Smoky Valley Cafe vak'asıdır. Harvard 

Üniversitesinde işletme profesörü olan Anthony 1946 yılında yaşanmış bir duruma 

dayalı olarak 1950 yılında ABD Oregon Eyaleti Temyiz Mahkemesi tarafından 

görüşülmüş bir vak'ayı eğitim malzemesi olarak muhasebe dünyasına 

kazandırmıştır. Vak'a önce eğitim dökümanı olarak kullanılmış daha sonra yazarın 

ilk kez 1956 yılında yayınladığı Management Accounting - Text and Cases kitabında 

da yer almıştır1 2.  

1954 yılında Harvard Üniversitesi desteği ile kurulan İşletme İktisadı Enstitüsünde 

bu ve benzeri vak'alar izinli olarak Türkçe'ye tercüme edilmiş ve yıllarca kullanılmış 

olup halen de yararlanılmaktadır. Ekte, kendisi de Harvard Üniversitesi mezunu olan 

Prof.Dr.Mustafa A.Aysan'ın yaptığı ilk çeviriyi bulacaksınız. Orijinalliği bozmamak 

adına yeniden yazım dışında çevirinin dilinde hiç bir değişiklik yapmadık. Kendisi de 

yıllarca İşletme İktisadı Enstitüsü programlarında sürükleyici görev yapan sayısız 

tercüme ve telif vak'a sahibi, belki de ülkemizde vak'a eğitimine en fazla emeği 

geçen  Prof.Dr.Mustafa A.Aysan'ın bir ders öncesi el yazısı ile yaptığı çözümün ilk 

sayfasını da kez ekte göreceksiniz. Muhasebe Enstitüsü arşivinin bu çok değerli 

belgesinde vak'a yılının 1946 olduğu göze çarpacaktır. 

Robert N.Anthony ilk kez 1956 yılında yazdığı eserini ilerleyen yıllarda yenilemiş ve 

kitabın 2011 yılına kadar tam 13 yeni basısı yapılmıştır. 1916 doğumlu yazar, 1975 

yılındaki beşinci basından itibaren eserini ortak yazarlı olarak yayımlamaya 

başlamıştır.  2011 yılında D.F.Hawkins ve K.A.Merchant ile üç yazarlı olarak eserin 

son basısı yapıldığında Anthony bu dünyadan ölümsüz bir eser bırakarak 2006 

yılında ayrılmıştı... Ancak eserlerinde değişmeyen bir vak'a vardı: Smoky Valley 

Cafe. Doğal olarak okuyucunun veya öğrencinin zihninde çok eski bir vak'a ile 

uğraşmanın yaratacağı pedagojik sorunlar nedeniyle vak'anın tarih ve rakamlarında 

değişikler yapılmıştır. Son basıda vak'anın adı Lone Pine Cafe olmuş, yıl 2010'a 

taşınmış, rakamlar güncellenmiş, vak'anın Oregon Eyalet Temyiz Mahkemesinde 

görüldüğü belirtilmiş, ama tarih yazılmamıştır3. Ayrıca vak'anın bir macera filmini 

aratmayacak senaryosunda küçük bazı değişiklikler yapılmıştır. Ekte verdiğimiz ilk 

orijinali (veya Türkçe'sini) 2011 basısı ile karşılaştıracak olanlar o senaryo farkını 

görebilirler. 

Doğal olarak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsünde de 

halen kullanılan vak'ada sürekli olarak güncellemeler yapılmaktadır. 

Günümüzden yetmiş yıl önce yaşanan, altmış yıl önce ilk kez bir kitapta yayınlanan 

bir vak'anın 2016'da hala değerini koruması vak'a yönteminin gücünü göstermek 

                                                           
1 Robert N.Anthony, Management Accounting - Text and Cases, R.D.Irwin Inc., 

Homewood, Illinois, 1956, s.62-63. 
2 Yazarın ünvanı adı geçen eserde şöyle verilmektedir: Professor of Business 
Administration, Graduate School of Business Administration, Harvard University 
3 R.N.Anthony, D.F.Hawkins,K.A.Merchant, Accounting-Text and Cases, Thirteenth 
Edition, Mc.GrawHill, 2011, s.48-49.  
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adına çok önemli bir örnektir. Pek tabii ki bu bütün vak'alar için geçerli olamaz, 

ancak iyi bir vak'a yazarı bu dünyadan göç edip gitse dahi yaşamaya devam 

edebilir.  

Muhasebe Enstitüsü olarak bu yayınımızda bir vak'anın ilgi çekici hikayesini 

paylaşmayı yararlı görüyoruz.  
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SMOKY VALLEY CAFE (1956) 
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SMOKY VALLEY CAFE()() 

 

Çeviren: 

Mustafa A.AYSAN+ 

 
Oregon eyaletinin Baxter kasabasındaki lokantalardan birinde garsonluk yapmakta 

olan üç kişi, 12 Ağustos 1946’da bir ortaklık kurmak üzere birleştiler. Bu üç kişinin 

en yaşlısı, orta yaşlı bir dul olan Mrs. Bevan,  diğer ikisi Mr. ve Mrs.Elmer Maywood 

idi. Ortalık dört aydan biraz daha fazla sürmüş, tasfiye için bir bilançonun 

düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştı. 

Ortaklar, işe, her biri $2,000 olmak üzere $6,000 yatırmışlardı. Ağustos’un 12’sinde  

ortaklık $16,000’a Smoky Valley Cafe'yi (bir lokanta ismi) satın aldı. Alış fiatının 

içindeki arsa bedeli  $2,500, arsa üzerindeki ilaveler bedeli $2,000; binalar bedeli 

$10,500 ve lokanta  alet ve teçhizat  bedeli $1,000 olarak değerlendirilmişlerdi. 

Ortaklık, bunun $4,500’nı peşin olarak ödemiş (kasadaki $6,000’dan) ve  

$16,000’ın geri kalan kısmı için de bir ipotek senedi imzalamıştı. Ağustos’un 

12’sinden birkaç gün sonra da lokantanın kapıları müşterilerine açıldı. 

Bu emlakın onlar için çekiciliğini arttıran bir husus da, binanın aynı zamanda 

oturmaya da elverişli oluşuydu. İkamete elverişli odalardan birine Mrs.Bevan, 

öbürüne de Maywood’lar yerleşti. 

Maywood’lar ile Mrs.Bevan, aralarında, lokantayı günün 24 saatinde açık tutmayı 

mümkün kılan bir sorumluluk ve iş bölümü yapmayı kararlaştırdılar. Mrs.Bevan’ın 

mutfağı, Mrs.Maywood’un yemek salonunu ve Mr.Maywood’un da barı idare etmeleri 

kararlaştırıldı. Mrs. Bevan, muhasebe kayıtları tutma işini de üzerine aldı. Bu işi 

üzerine isteyerek almıştı, çünkü, işletmeyi başarı ile yürütmek, en büyük 

arzusuydu. Küçük evinin satışından ve kocasının sigortasından aldığı parayı bu işe 

yatırmıştı. Başarısızlığa uğradığı takdirde en önemli mali kaynaklarını kaybedilmiş 

olacaktı.  

Ortaklığa, eyaletin resmi memurları tarafından bir bira izni de verilmişti. Ağustos’un 

15’inde ortaklık, kendilerine bira gönderen  bayiye  $35’lık bir çek gönderdi. Bu  $35 

barın işletilmesi icin lüzumlu şişe ve fıçılara karşılık gönderilmiş olup, bütün şişelerle 

fıçılar bayiye iade edildiğinde Smoky Valley Cafe‘ye geri verilecekti. 

Smoky Valley Cafe, büyük karayollarından birinin üzerinde bulunduğu için, kamyon 

şoförlerinden önemli miktarda iş sağlamaktaydı. Bu kamyon şoförlerinden biri, Fred 

                                                           
 Bu olay Oregon Temyiz Mahkemesinin bir oturumunda görülmüştür, 28 Mart 1950 

(216 P2d 1005) 
 Vak’a, yönetim problemlerinin ilgili yöneticiler tarafından doğru  veya yanlış 

olarak çözümlendiklerini göstermek için değil, sınıf tartışmalarına zemin teşkil 

etmek amacı ile hazırlanmıştır. Robert N.Anthony tarafından hazırlanmış olan bu 
vak'a Harvard Business Scool tarafından İşletme İktisadı Enstitüsüne verilen yetki 
Dr. Mustafa A.Aysan tarafından tercüme edilmiştir. İİE K-108 
 
+ Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
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Mead, zamanla lokantanın sık sık gelen bir müşterisi oldu. Aynı zamanda Mrs. 

Maywood’un arkadaşlığını da kazandı. 

Ekim’de ortaklar, müşterilerine iyi kaliteli yemekler vermeye devam edebilmek için  

teçhizat almak zorunda oldukları kararına vardılar. $415,95 tutan teçhizatın satıcısı, 

bu yeni işletmenin kredisini pek güvenilir görmediğinden bedeli peşin olarak 

kendine ödendi. 

Kasım ayı, bozulmuş bulunan nakit durumu düzeltmedi. Gerçekten, nakit durumu o 

kadar bozuldu ki, Mrs. Bevan kasaya $400 daha koymak zorunda kaldı. Buna 

rağmen, geleceğin daha kârlı durumlar yaratacağından ümitli bulunuyordu.  

12 Aralık gecesinde, Fred Mead, Mrs. Maywood’u görmek için lokantaya geldi. O 

çıktıktan biraz sonra Mrs.Maywood odasına çekildi. Birkaç saat sonra gelen 

Mr.Maywood, küçük bir aramadan sonra karısının pencereden kaçmış olduğunu 

anladı. Mrs.Maywood’un yokluğu, karısının Fred Mead ile kaçtığını ona telkin ettiği 

içindir ki, kaçan çifti yakalamak için lokantadan ayrıldı. 

16 Aralık’ta  Maywood’ların hiç birinden de haber alamayan Mrs. Bevan, ortaklığın 

artık  son bulmuş olduğuna hükmetti. (Mahkeme, sonradan, ortaklığın 16 Aralık 

1946’da son bulmuş olduğunu karar altına almıştır.) Faaliyetleri durdurmayı 

düşünmediği halde, 16 Aralık itibariyle bir muhasebe yapılmasının gerekli olduğunu 

da görmekteydi. Bu gaye ile, o yörenin muhasebecilerinden  Mr. Bailey’i davet etti. 

Mrs.Bevan, Mr.Bailey’e ortaklık hayatta iken ipotekli borçtan ancak $700   

ödeyebildiklerini söyledi. Kasa mevcudu, $65,35, banka hesabı ancak $9,78 

seviyesinde bulunuyordu. Mr.Bailey, ayrıca, lokantasının ödemesi gereken 

faturaların $92,01 tuttuğunu tesbit etti. Mrs. Bevan, eldeki yiyecek miktarının 

tahminen  $100 değerinde olduğunu söyledi. 

Mr. Bailey, sabit aktifler üzerinden ayrılacak amortisman paylarını aşağıdaki şekilde 

tahmin etti: 

Aktifler    Amortisman Payı 

 

Arsa üzerindeki ilaveler                  $44,45 

Binalar                  233,45 

Lokanta teçhizatı                    44,19 

 

Sorular: 
1) Vak’anın ilk iki paragrafındaki  bilgileri hesaba katarak, Smoky Valley Cafe için 

12 Ağustos 1946 itibariyle bir bilanço çıkarınız. 

2) 16 Aralık 1946 itibariyle bir bilanço yapınız. 

3) Maywood‘larla Mrs.Bevan’ın işletmedeki hakları ne kadardı? (Ortaklık  hukuku, 

aksine  bir hüküm yoksa, kâr veya zararın ortaklar arasında eşit olarak  bölünmesi  

gerektiğini söyler.  Bu sebeple,  Smoky Valley Cafe’nin her ortağı, kârın 1/3’üne hak 

kazanırlar veya işletme üzerinde hakları kârın 1/3 ‘ü nisbetinde azalır. 

4) Ortakların bu haklarını tam olarak ele geçirebileceklerini zannediyor musunuz? 

Neden?  



 9 

SMOKY VALLEY CAFE VAK'ASININ ÇÖZÜMÜNÜN İLK SAYFASI 

(Prof.Dr.Mustafa A.Aysan'a ait) 
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SMOKY VALLEY CAFE - LONE PINE CAFE (A) (2011) 
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KAFTAN ŞİRKETİ VAK'ASI HAKKINDA 

 

1954 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde İşletme İktisadı Enstitüsünün 

kurulması ve Harvard Business School'un akademik desteğiyle vak'a eğitimine 

dayalı programların geliştirilmesi, ülkemizde de Türk işletmelerinden sağlanan 

malzeme ile vak'a yazım çalışmalarını başlatmıştı. 

Bu alanda özellikle yetmişli yıllarda Sevk ve İdarecilik Eğitim Vakfı (SİEV) büyük bir 

görev üstlenmiş, vak'a yazarlarına destek vererek Türkiye'de işletmeciliğin değişik 

alanlarına yönelik vak'aların ortaya çıkmasını sağlamıştı. 1959 yılında kurulmuş olan 

SİEV, 1971 yılında "Vak'a Geliştirme Programı"nı uygulamaya başlamıştı. 

SİEV hazırlanan vak'aları ve eğitim amacıyla kullanacaklar için bunların öğretim 

notlarını ilki 1973 yılında olmak üzere yetmişli yıllarda bir seri olarak yayınlamıştı.  

Bu vak'alardan biri olan Kaftan Şirketi o yıllarda yeni bir asistan olan Prof.Dr.Yücel 

Ercan tarafından hazırlanmıştır. Bu kitapta yıl ve isim değişikliği yapmadan aynen 

koruduğumuz bu çalışma yazarı tarafından İngilizce'ye de çevrilmiş ve Ford 

Vakfı’nın desteği ile Harvard Business School tarafından 1974 yılında Paris’te ve 

1975 yılında Helsinki’de düzenlenmiş olan “Avrupa Vak’a Geliştirme Çalışma Grubu 

(European Case Development Workshop)” toplantılarında tartışılmıştı. 

Akademik hayatı boyunca vak'a yazımı, eğitimde vak'a kullanımı konusuna büyük 

emekler vermiş, bu konuya inanmış kişilerden olan Prof.Dr.Yücel Ercan bu vak'ayı o 

zamanlar Kazlıçeşme'de bulunan Santral Mensucat fabrikasında hazırlamıştı. Vak'a 

yazımının en değerli yönlerinden biri şirket onayıdır. Şirketin aynen veya isim 

değiştirilerek işletmecilik durumunun tartışılmasına izin vermesidir. SİEV vak'alarını 

değerli kılan bir özellik de buydu. 

Bize bu vak'ayı burada yayınlama izni veren değerli hocamız Prof.Dr.Yücel 

Ercan'dan yıl ve dil düzeltmeleri yapmamasını rica etmiştik. Orijinal halinin çok 

değerli olduğuna inanıyoruz. Vaka'yı tartışacak kişilerin eline geçmemesi gereken 

öğretim notunu da, bir örnek teşkil etmesi için istisna yaparak burada takdim 

ediyoruz. 

Muhasebe Enstitüsü olarak yaptığımız artık tüzel kişiliği mevcut olmayan SİEV'in 

1974 yılında yayınlanan  "175-001-5 K" numaralı vak'asının sadece yeniden baskıya 

uygun biçime getirilmesi olmuştur. 
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KAFTAN ŞİRKETİ*  

 
Yücel ERCAN 

 
Kaftan Şirketi’nin Teknik Komitesi 1973 Eylülünün ilk haftasında Şirketin maliyet 
muhasebecisi Bay Aktar’dan, yıl zarfında kusurlu olarak işlenmiş bazı kumaşlar için 
bir analiz yapmasını istedi. Şirket, büyük bir yatırım projesini gerçekleştirme 

safhasında olduğundan,  Bay Akar, Komitenin söz konusu kumaşları kusurlu olarak 
satma veya tekrar işleme konusunda hemen bir karara ulaşmak istediğini biliyordu. 

 
Komitenin Bay Akar’dan isteği, kalite kontrol kısmının şirketin genel müdürüne 
sunduğu bir rapor üzerine kararlaştırıldı. Bu rapora göre, Ağustosta imal edilmiş 
1512 markizet tipi kumaşın bir kısmı şirketin kalite standartlarını tatmin etmemişti. 

Yıl zarfında, diğer iki tip kumaş olan 1108 Serj ve 1147 Alpaka ile ilgili olarak da 

aynı tür problemle karşılaşılmıştı. Başkanı genel müdür olan ve idari kısımlarla 
imalat dairelerinin yöneticilerinden oluşan Teknik Komite, her üç partinin yeniden 
işlenmesi konusunu, Bay Akar’ın raporunu aldıktan sonra, gelecek toplantıda ele 
almayı kararlaştırdı. 

 
Şirket ve İmalat İşlemleri: 

 
1954 yılında kurulan Kaftan Şirketi, İstanbul’da faaliyette bulunmakta idi. Şirket, 
1500 işçisi, 177 milyon TL satış hacmi (1972) ve 100 milyon TL sermayesi ile 
Türkiye’deki büyük tekstil imalatçılarından biri idi. 

 
Şirket, kadın ve erkek giyecekleri için çeşitli kumaşlar imal etmekte idi. İlk yıllarda 

yalnız pamuklu kumaşlar imal edilmiş ve 1963 yılındaki bir genişlemeyi müteakip 

yünlü ve polyester kumaşların imalatına da başlanmıştı. 
 

Fabrika, her biri günde üç vardiya çalışan üç imalat dairesine sahipti: İplik, dokuma 
ve terbiye daireleri.  
 
İplik dairesinde, dokuma dairesinin hammaddesini teşkil eden iplikleri imal etmek 

için tabii ve sentetik elyaf kullanılmakta idi.  
 

Terbiye dairesinde ham bezler, tipine göre, boyama veya baskı işlemlerinden 
geçiyordu. Terbiye dairesi, biri düz boyalı kumaşlar ve diğeri baskılı kumaşlar için 
olan iki kısımdan oluşmakta idi. Düz boyama ile ilgili işlemlerden bazıları olik-sarma, 
yıkama, yakma, terylen boyama, viskon boyama, boya oturtma ve apre idi. Kenar 

                                                           
*
 Vak’anın her hakkı Sevk ve İdarecilik Eğitim Vakfına aittir; firma ve kişi adları 

gizlenmiş olmakla birlikte İşletmede fiilen karşılaşılmış bir yönetim durumunu aynen 
yansıtmaktadır.  
Bu Vak’a SİEV’nın “Vak’a Geliştirme Merkezi”nde Doç. Dr. Cevat Sarıkamış’ın 
yönetiminde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Maliyet Muhasebesi Kürsüsü 
Asistanı Dr. Yücel Ercan tarafından hazırlanmıştır. 
Vak’alar, “Vak’a öğretim metodu” ile yürütülen öğretim programlarında sınıf 
müzakerelerine esas teşkil etmek üzere 
 

  Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
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düzleme, yakma, asid banyosu, baskı hazırlama, film basma, H.T. kurutma, 
yıkama, sıklaştırma ve apre baskı işlemlerinden bazıları idi. 

 
Boyama ve baskı işlemleri makina işçilerinin sürekli dikkatini gerektiriyordu.  
Dikkatsizlik, işlenmekte olan kumaşta önemli kusurlara yol açabilirdi. Sağ-sol hatası 
bu tür kusurlarından biri idi. Bu hata boyama silindirinin iki ucundaki basınç 
farkından ileri gelirdi.  Sağ-sol hatasını önlemek için boyama işçisinin basınç 

göstergelerini sık sık kontrol etme ve gerektiğinde uygun ayarlamayı yapması 
gerekiyordu. İşçilerin dikkatsizliği, bazı hallerde, dokuma dairesinde de bazı 
kusurlara yol açabiliyordu.  Sık-seyrek hatası bu tür hataların bir örneği idi. Dokuma 
dairesinde keşfedilemeyen bu hata ancak kumaş boyandıktan veya baskısı 
yapıldıktan sonra ortaya çıkarılabilirdi.  
 

Düz boyalı kumaşlar için kalite kontrol, apre işleminden hemen önce ve sonra yer 

alan kumaş-katlama işlemleri esnasında yapılıyordu.  Baskılı kumaşların kalite 
kontrolü apreden sonraki kumaş-katlama sırasında yer alıyordu. 
 
İmalat işçilerine ücret ödenmesinde, iplik ve dokuma dairelerinde istihsal miktarı, 
terbiye dairesinde ise zaman esas alınıyordu. 
 

Kusurlu Mamuller: 
 
Söz konusu kusurlu mamuller 5000 metre 1108 serj, 6000 metre 1147 alpaka ve 
15000 metre 1512 markizetten oluşuyordu. 
 
Gerek serj ve gerek alpaka 1.40 metre eninde, düz renkli erkek kumaşları idi. Serj 

kışlık, alpaka ise baharlık kumaşlardı.  Markizet 0.90 metre eninde, baskılı, yazlık 

bir kadın kumaşı idi. Her üç kumaş da terylen-viskon sentetik elyaftan mamul olup, 
açık ve koyu dahil, değişik renklerde yapılıyordu. 
 
Ağustosta imal edilen markizetin bir kısmında bulunan kusur sık-seyrek hatası idi. 
Aynı yılda imal edilmiş serj ve alpaka’daki kusurlar ise sağ sol hatası tipinde idi. 

 

Diğer Firmalar İçin Yapılan İşler: 
 
Kaftan Şirketi, diğer firmalar için baskı işleri de yapmakta idi. Bu firmalar 
kumaşlarının nakliyesini temin etmekte, boya ve kimyevi maddeler Kaftan Şirketi 
tarafından sağlanmakta idi. Bu tür baskı işlerine Kaftan Şirketi tarafından uygulanan 
fiyatlar kumaş türüne göre değişiyordu. 1512 markizete benzer kumaşlara 

uygulanan fiyat metre başına 4.50 TL idi. Dışarıya yapılan baskı işleri, baskılı 

kumaşların terbiye dairesinde geçtiği bütün işlemlerden geçer. 
 
Diğer şirketlerden kabul edilen baskı işlerinin, yakın gelecekte, baskı kısmında 
mevcut kapasitenin tamamını kullanma imkanı sağlayacağı temin edilmekte idi.  
 
Satış ve Alış Şartları: 
 

Şirket satışları geniş kumaşlar için sekiz ve dar kumaşlar için altı ay vadeli 
senetlerle yapılmakta idi. Şirket, alacak senetlerinin vadesinde ödenmeyen kısmına 
yıllık %24 faiz haddi uygulamakta idi. Vadeden önce yapılan ödemelere de, müşteri 
lehine, aynı oran uygulanmakta idi. Diğer firmalar için yapılan baskı işlerinde 
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tanınan vade bir ay idi; ve vadeyi aşan ödemelere uygulanan faiz haddi yine %24 
idi. 

 
Şirket, alacak senetlerini iskonto ettirerek, kısa vadeli banka kredilerinden yoğun 
olarak faydalanmakta idi. Şirketin bu yoldan sağladığı kredi, senedin nominal 
değerinin %70 veya %80‘i kadar oluyordu. Şirket tarafından ödenen iskonto haddi, 
ortalama olarak %22 idi. 

 
Şirketin direkt hammadde alışları peşin esasına dayanmakta idi. Boya ve kimyevi 
maddelerle endirekt malzemelerin büyük kısmı dört ay vadeli senetlerle satın 
alınmakta idi. Kredili alışlarda uygulanan fiyatlar, peşin alış fiyatlarına nazaran, yıllık 
ortalama %24 faize tekabül edecek kadar yüksek olmakta idi. 
 

Maliyetler: 

 
Düz boyama ve baskı kısımlarındaki işleme maliyetleri makine grupları (işlemler) 
itibariyle takip ediliyordu. Aynı işlemi yapan makineler bir makine grubunu 
oluşturmakta idi. Baskı kısmında, düz boyama kısmında olduğu gibi, kısımdan geçen 
kumaşlara aynı işlemler uygulanmakta idi. Bununla beraber, kullanılan boya ve 
kimyevi maddelerin maliyeti kumaş tipine göre değişiyordu.  

 
Her kumaş tipinin metresi başına fiili imalat maliyetleri iki aylık devreler için 
hesaplanmakta idi. 
Aşağıdaki metre başına toplam imalat maliyetleri Temmuz-Ağustos devresi için 
hesaplanmıştı. 
 

 İplik 

Dairesi 

Dokuma 

Dairesi 

Terbiye 

Dairesi* 

Metre Başına 

Toplam 

İmalat 

Maliyeti 

1108 Serj 17,23 7,17 8,50       32,90 

1147 Alpaka 13,95 3,31 7,75       25,01 

1512 Markizet 3,95 2,25 4,05 10,25 

 
Fabrikada beş hizmet kısmı mevcuttu: Sosyal servisler, tamir–bakım, elektrik, su ve 
buhar. Elektrik kısmında toplanan maliyetler imalat işlemleri (makine grupları) ile su 

ve buhar kısımlarına dağıtılmakta idi. Buhar kısmına su kısmında toplanan 
maliyetlerden de bir hisse verilmekte idi. Sosyal servisler ve tamir-bakım 
kısımlarında toplanan maliyetler yalnızca imalat dairelerindeki imalat işlemlerine 
dağıtılmakta idi. Sosyal servisler ve tamir-bakım kısımlarının yardımcı kısımlar 

arasındaki maliyet dağıtımlarının dışında tutulması, söz konusu iki kısma/kısımdan 
yapılacak maliyet dağıtımlarının önemli bir miktara ulaşamayacağı varsayımına 

dayanmakta idi. Bay Akar, bu uygulamanın bir şey fark ettirmediği kanısındaydı; 
çünkü bütün yardımcı kısımlarda toplanan bütün maliyetler, bütün imalat 
maliyetlerinin nihai olarak mamullere yüklendiği imalat işlemlerine dağıtmakta idi.  
 
Bay Akar, gelecek birkaç ayda, gerek ücretlerde ve gerek diğer maliyet kalemlerinin 
fiyatlarında önemli değişmeler olmayacağı kanaatinde idi. Tekrar işlendikleri 
takdirde kusurlu serj ve alpakanın geçecekleri işlemlerle ilgili Temmuz-Ağustos 

                                                           
*
 Boya ve Kimyevi madde maliyetleri dahil 
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devresi maliyet verileri EK 1’de verilmiştir. EK 2, markizet için benzer bilgileri ihtiva 
etmektedir. EK 1 ve EK 2’deki maliyet kalemlerinin özellikleri ile ilgili olarak Bay 

Akar tarafından saptanan bazı hususlar EK 3’de sunulmuştur. Bu ekteki değişken 
sabit maliyet ayırımı, tam kapasiteye yakın istihsal hacimlerinde ortaya çıkabilecek 
nisbi olarak küçük istihsal hacmi değişmeleri göz önünde tutularak ifade edilmiştir. 
 
Bay Akar’ın tahminlerine göre, düz boyama ve baskı kısımlarında normal ham 

bezleri işleme maliyetlerinin (boya ve kimyevi madde maliyetleri hariç) yaklaşık 
olarak sırası ile %50 ve %55’i değişken maliyetlerden oluşmakta idi. 
 
Diğer Hususlar: 
 
Bay Akar’ın bir maliyet analizi hazırlamasına karar verilen Teknik Komite 

toplantısında kusurlu kumaşların tekrar işlenmesi konusunda bazı hususlara temas 

edilmişti.  
 
Terbiye dairesi müdürü, koyu renkli boya ve baskılar kullanmak sureti ile her üç 
kumaştaki kusurların giderilmesinin mümkün olabileceğini ifade etti.  Tahminine 
göre, kumaşlardan her birine uygulanacak tekrar işleme, %80 bir ihtimalle başarılı 
bir sonuç verecekti. Başarısız bir tekrar işleme, kusurlu kumaşın tekrar işlenmeden 

önceki kalitesinde bir düşme veya yükselmeye yol açmayacaktı.  Tekrar işleme 
kusurlu serj ve alpakanın yalnızca viskon boyama, terylen boyama, oturtma ve apre 
işlemlerinden, (Bkz. EK 1) ve kusurlu markizetin yalnızca baskı hazırlama, film 
basma, H.T. kurutma, yıkama, sıklaştırma ve apre işlemlerinden (Bkz. EK 2) 
geçmesini gerektirecekti.  
  

Terbiye dairesi müdürü, diğer imalat dairelerinde olduğu gibi kendi dairesinde de 

zamanın büyük kısmında tam kapasitede çalışmakla beraber, Eylül ayında kusurlu 
serj ve alpaka’nın tekrar işlenmesi için kapasitesini müsait olacağını ifade etti. 
Kusurlu markizetin tekrar işlenmesi ise, ancak diğer firmalardan kabul edilen baskı 
işlerinden bir kısmının reddedilmesi ile mümkün olabilecekti.  
 
Pazarlama müdürü, her üç kusurlu kumaşın da, ikinci kalite kumaşlar olarak ve 

şirket imajını zedelemeden, toptancılara hemen satılabileceğini belirtti. Kumaşlar 
Eylül’de tekrar işlenecek olsa, yalnızca tekrar işlenmiş serj hemen satılabilecekti. 
Şirket, alpakayı dört veya beş aydan ve markizeti altı veya yedi aydan önce satmayı 
umamazdı. Bunun sebebi, kumaşların mevsimlik özellikleri ve toptancıların satın 
alma alışkanlıkları idi.  
 

Kusurlu kumaşların miktarları ve pazarlama müdürünce tahmin edilen satış fiyatları 

aşağıdaki gibi idi: 
 

Kusurlu 

Kumaşlar 

Miktar Dairesi İkinci kalite 

satış fiyatı 

olarak 

Metre Başına 

Tekrar 

İşlendikten 

Sonra 

1108 Serj 5.000 m 52,20 TL 58,00 TL 

1147 Alpaka 600 m 38,60 TL 42,00 TL 

1512 Markizet 15.000 m 11,00 TL 16,50 TL 
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Mali işler müdürü, iki sene zarfında gerçekleştirilecek ve 300 milyon TL‘ye 
malolacak büyük bir yatırım projesinin başlangıcında, çözülmesi mümkün olan atıl 

fonları en kısa zamanda tek tek karar konusu yapmanın faydalı olacağına inandığını 
söyledi. Söz konusu yatırım projesi, gerçekleştiğinde, imalat dairelerinin 
kapasitelerini yaklaşık olarak iki misline çıkaracaktı. Bu proje, şirketin yeni 
kaynaklardan aradığı uzun vadeli kredi ihtiyacını önemli ölçüde artırmıştı. Firma 
uzun vadeli krediler için ortalama %12 bir faiz ödemekte idi. 
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EK 1: Düz Renkli Kumaşlar 1108 Serj ve 1147 Alpakanın Tekrar İşlenmesi ile İlgili 

İşlemlerdeki Toplam İşleme Maliyetleri1 Temmuz–Ağustos Devresi2 (TL olarak) 
 
 

Maliyetler 

 

İşlemler 

İşlemlere doğrudan yüklenen 

maliyetler 

Viskon 

Boyama 

Terylen 

Boyama 

Boya 

Oturtma 

Apre 

Direkt İşçilik 46.092 9.560 46.780 86.453 

Endirekt İşçilik3 4.050   3.270 7.854 6.800 

Endirekt malzeme 13.725 45.454 23.340   4.292 

Fuel Oil  - - 32.812 - 

Atölye       886 4.844 24.500 - 

Amortisman 18.226 11.351 58.676   2.682 

Sigorta, sabit varlıklar      945 465 2.448      362 

Toplam direkt maliyetler 83.904 74.944            196.410 100.589 

     

Yardımcı kısımlardan dağıtılan 

maliyetler 

    

Tamir – Bakım 18.505 4.740 1.958 6.633 

Sosyal servisler  11.664 3.888 13.608 23.608 

Elektrik  16.500 5.758 56.703 21.928 

Su   4.770      404     297 344 

Buhar 79.104 25.139 66.809 42.792 

Dağıtılan toplam maliyetler       130.543 39.929           139.375 95.305 

     

Toplam İşleme Maliyetleri        214.447            114.783            335.785           195.894 

İdari Masraflar4 38.600 20.675 60.445 35.480 

Toplam: 253.047 135.548           396.230            231.374 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1 Boya ve kimyevi madde maliyetleri hariç. Kullanılan boya ve kimyevi maddelerin 
metre başına maliyeti Serj için 4,50 TL ve Alpaka için 3,75 TL idi. 
2 Devre zarfında işlenen düz renkli kumaşların miktarı, 465.000 metre idi. 
3 Düz boyama kısmında çalışan ustabaşı ve mühendislerin maaşları bu Ek’te yer 
almayan bir işleme yüklenmişti. Devre için bu yüklemenin miktarı 160.770 TL idi. 
4 Dağıtım esası toplam işleme maliyetleri idi 
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EK 2: Baskılı Kumaş 1512 Markizetin Tekrar İşlenmesi ile İlgili İşlemlerdeki Toplam İşleme Maliyetleri1 Temmuz–Ağustos 
Devresi2 (TL olarak) 
 

Maliyetler İşlemler 

İşlemlere doğrudan yüklenen maliyetler Baskı 

Hazırlama 

Film 

Basma 

H.T. 

Kurutma 

Yıkama Sıklaştırma Apre 

Direkt İşçilik 163.178 50.740 23.896 12.148 11.290 23.400 

Endirekt İşçilik3 149.915 28.368   4.675 1.160 1.630 1.500 

Endirekt malzeme   92.728 168.1324 1.552 8.310 1.568 1.430 

Atölye  1.146     6.286 26.312 - - 3.317 

Amortisman     6.375   37.883 72.182 546 532 1.684 

Sigorta, sabit varlıklar 512 1.531 1.718 125 248 343 

Toplam direkt maliyetler 413.854 292.940 130.335 22.289 15.268 31.674 

       

Yardımcı kısımlardan dağıtılan maliyetler       

Tamir – Bakım 14.085     5.786 36.920 5.411 3.992 11.623 

Sosyal servisler  38.880   14.580 5.832 6.800 2.916 5.800 

Elektrik  17.388 24.142 4.318 2.658 16.058 37.766 

Su 31.370   21.566 - 11.200 285 1.329 

Buhar 37.429 53.406 83.126 89.047 36.875 83.125 

Dağıtılan toplam maliyetler      139.152 119.480 130.196 115.116 60.126 139.643 

       

Toplam İşleme Maliyetleri        553.006 412.520 260.531 137.405 75.394 171.317 

İdari Masraflar5 99.540 74.230 46.715 25.416 15.370 30.845 

Toplam: 652.546 486.650 307.246 162.821 88.964        202.162 

 

                                                           
1 Boya ve kimyevi madde maliyetleri hariç. Markizet için kullanılan boya ve kimyevi maddelerin metre başına maliyeti 0,85TL 

idi 
2 Devre zarfında işlenen baskılı kumaşların miktarı 2.010.000 metre idi. 
3 Baskı kısmında çalışan ustabaşı ve mühendislerin maaşları baskı hazırlama ve film basma işlemlerine yüklenmişti. Baskı 

hazırlama ve film basmaya yüklenen miktarlar sırası ile 131.900 TL ve 15.360 TL idi. 
4 Film basma endirekt malzeme maliyetlerinin %90’ını film, film geliştirme ve şablon maliyetleri teşkil etti. Kusurlu markizet 

tekrar işlenirse eski film ve şablonlar kullanılacaktı. 
5 Dağıtım esası toplam işleme maliyetleri idi. 



 20 

EK 3: EK 1 ve EK 2‘deki Maliyet Kalemlerinin Özellikleri ile İlgili Bazı Notlar 
 
Direkt İşçilik: Değişken. 
 
Endirekt İşçilik: Düz boyama ve baskı kısımlarında çalışan mühendis ve ustabaşıların 
aylıkları sabit idi. Diğer endirekt işçilik maliyetleri istihsal hacmi ile orantılı olarak değişmekte 
idi.  
 
Endirekt Malzeme: Bazı aletlerin ve değiştirilen makine parçalarının maliyeti endirekt 
malzemeye yüklenmişti. Endirekt malzeme maliyetlerinin ortalama %60‘ı değişkendi. 
 
Amortisman ve Sabit Varlık Sigortası: Sabit. 
 
Fuel Oil: Değişken. 
 
Atölye: Muhtelif makineler için fabrikanın atölyesinde imal edilen parçaların maliyetleri 
doğrudan doğruya ilgili imalat işlemlerine yüklenmişti. 
 
Tamir-Bakım: Bu maliyetler imalat dairelerindeki muhtelif işlemler için harcanan tamir-bakım 
işçiliği saatleri esas alınarak dağıtılmakta idi. Tamir-bakım maliyetlerinin önemli bir kısmı bu 
kısımda çalışan işçi ve ustabaşılara ödenen ücret ve maaşlardan oluşmakta idi. Toplam tamir-
bakım maliyetlerinin, yaklaşık olarak  %15‘i değişkendi. 
 
Sosyal Servisler: Sosyal servislerin maliyetleri imalat dairelerindeki işlemlerde çalışan 
işçilerin sayıları esas alınarak dağıtılmakta idi. Sosyal servisler kısmı maliyetlerinin önemli bir 
bölümü, ölmesi veya çocuğu olması hallerinde işçilere ödenen paralardan, iş elbisesi 
maliyetlerinden, dini bayramlarda işçilere verilen kumaşların maliyetinden, bir revir ile işçi 
çocukları için bir kreş işletmenin yüklediği maliyetlerden oluşmakta idi. 
 
Elektrik: Elektrik kısmı maliyetleri, imalat işlemleri ile su ve buhar kısımlarına dağıtılmakta 

idi. Dağıtım esası, makinelerin elektrik kullanma kapasiteleri ile belli bir devredeki fiili çalışma 
süreleri göz önünde tutularak hesaplanan yüzdeler idi. Devre (Temmuz- Ağustos) için elektrik 
kısmı maliyetlerinin %80‘ini, sarf edilen enerji için Elektrik İdaresine ödenen para teşkil etti. 
Kısmın diğer maliyetlerinin imalat hacmi ile değişmeyeceği tahmin edilmekte idi.  
 
Su: Şirket, kendi arteziyen kuyularına sahipti. Devre zarfında, kuyuları işletmek için istihdam 
edilen belli sayıdaki bir grup işçiye ödenen ücretler, su kısmında toplanan toplam maliyetlerin 
%35’ini oluşturdu. Su kısmında toplanan maliyetlerin %30’unu ise elektrik kısmından yapılan 
maliyet dağıtımları oluşturdu. Kısmın diğer önemli maliyet kalemlerini ise amortisman ve 
tamirlerde değiştirilen pompa parçaları teşkil etti. Su kısmında toplanan toplam maliyetler 
imalat işlemleri ile buhar kısmına dağıtılmakta idi. Dağıtım esası makinelerin su istihlâk 
kapasiteleri ile belli bir devredeki fiili çalışma süreleri göz önünde tutularak hesaplanan 
yüzdeler idi. 

 
Buhar: Devre zarfında kullanılan fuel oilin maliyeti ile su ve elektrik kısımlarından gelen 
maliyet dağıtım hisseleri, buhar kısmında toplanan toplam maliyetlerin sırası ile %65, %3 ve 
%6’sını teşkil etti. Kısmın diğer maliyetleri imalat hacmi tarafından fazla etkilenmemekte idi. 
Kısımda toplanan toplam maliyetler imalat işlemlerine dağıtılmakta idi. Dağıtım esası, 
makinelerin buhar istihlâk kapasiteleri ile belli bir devredeki fiili çalışma süreleri gözönünde 
tutularak hesaplanan yüzdeler idi. 
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KAFTAN ŞİRKETİ VAK’ASI ÖĞRETİM NOTU 
 

Vak’a : Kaftan Şirketi 
 
Yazan: Dr. Yücel ERCAN 
 
Bu vak’a bir kontrol kursunun kısa vadeli özel karar konuları kısmında kullanılmak 

üzere yazılmıştır. İlk tartışması 1974 Ağustos’unda, Paris’te, 1974 Avrupa Vak’a 
Geliştirme Semineri iştirakçileri tarafından yapılmıştır. 
 
Vak’ada söz konusu olan şirket erkek ve kadın elbiseleri için muhtelif türde 
kumaşlar imal eden büyük bir tekstil firmasıdır. 1973 Eylül başında, şirket, yıl 
zarfında hatalı olarak imal edilmiş bazı kumaşların kusurlu kumaşlar (II. Kalite) 

olarak ya da yeniden işlendikten sonra (I. kalite) satılması konusunda bir karar 

vermek durumunda idi. Şirketin maliyet muhasebecisinden böyle bir karar için 
kullanılabilecek bir tahlil hazırlanması istenmişti. 
 
Konum: İstanbul, Tekstil Sanayii, Orta İşletme 
 
Ders Konusu: Kontrol, Kısa Vadeli Karar (Kusurlu kumaşları satma veya tekrar 

işleme). 
 
Öğretim Uygulaması: Vak’a, aşağıdaki kavram, konu ve yaklaşımlardan bazılarını 
öğretmek veya tekrar gözden geçirmek amacı ile kullanılabilir: 
 Kısa vadeli bir karar için uygun maliyetleme (relevant costing), 
 Katkı (contribution margin) yaklaşımı 

 Fırsat maliyeti 

 Batmış maliyetler (sunk costs) 
Yardımcı daire maliyet dağıtımları ve bu dağıtımlarla mamul maliyetleri 
arasındaki ilişkiler. 
Paranın zaman değeri 
Vak’a yazarına göre, yukarıdakilerden ilk dördü vak’anın en önemli 
hususlarıdır. 

 
Muhtemel Tartışma Soruları: 
Vak’a tartışması “söz konusu kumaşlardan her biri ile ilgili kararınız nedir?” sorusu 
ile başlatılabilir. Bu sorunun, grubu vakanın kantitatif tahliline yöneltmesi umulur. 
Yukarıdaki konulardan bazılarının kantitatif analiz esnasında ortaya çıkması 
beklenir. 

 

Eğer sınıf kusurlu kumaşları ayrı ayrı tahlil etmeye meylederse, tartışma yöneticisi 
sınıftan gelen kantitatif tahlilleri tahtaya geçirirken tahtaya her üç kumaşın eş anlı 
bir analizini elde edecek şekilde kullanmayı tercih edebilir. 

 
Tartışma yöneticisinin sorabileceği bazı spesifik sorular şunlar olabilir: 
Hangi kusurlu kumaşlar tekrar işlenmeli (veya işlenmeden satılmalı)? Neden? 
Eğer Serj  (Alpaka, Markizet) tekrar işlendikten sonra satılsa ne fark eder? 

Son sorunun daha spesifik bir şekli şu olabilir: Eğer Serj (Alpaka, Markizet) tekrar 
işlendikten sonra satılsa maliyetlerde ve gelirdeki artışlar ne olurdu? 
Başarılı (başarısız) bir tekrar işleme ihtimalini hesaplamalarınızda nasıl nazara 
alırsınız? 
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Diğer şirketler için yapılan baskı işleri nazara alındığında, Markizetin tekrar 
işlenmesi halinde şirketin katlanacağı fedakârlık, eğer varsa, ne olurdu? 

Bay Akar’ın, hizmet daireleri maliyet dağıtımları ile ilgili fikri hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
Vak’adaki problemi şirketin bu problem üzerinde durmasını haklı gösterecek kadar 
önemli buluyor musunuz? 
 

Vak’anın Kullanılması: 
Bu vak’a sınıf tartışmasında ve muhtemelen bir imtihanda kullanılabilir. Vak’anın 
verimli bir tartışması için öğrencilerin imalat maliyetleri, yardımcı daire maliyet 
dağıtımları, beklenen değer ve muhtemelen paranın zaman değeri gibi konularda ön 
bilgi sahibi olması gerekmektedir. 
 

Vak’a ile İlgili Kantitatif Analizler:  

Kusurlu kumaşlardan her birini, kusurlu olarak satma yerine, tekrar işlemenin 
sağlayacağı katkının beklenen değeri. 
 
Şirketin diğer firmalar için yapabileceği baskı işleri ile ilgili olarak Markizeti yeniden 
işlemenin fırsat maliyeti. Vak’adaki alternatiflerle ilgili nakit akışlarının farklı zamanlı 
olması ve yüksek bir iskonto haddinin söz konusu bulunması nazara alınırsa, iskonto 

edilmiş nakil akışları tekniğinin vak’aya uygulanması uygun bulunabilir. Vak’a bu 
amaçla kullanıldığında öğrencilere aylık esasa dayanan faiz tabloları verilmesi 
gerekecektir. 
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FLORIANA ŞİRKETİ 

 

Göksel YÜCEL+ 

 

Floriana Şirketi, merkezi Norveç’te bulunan uluslararası bir şirketin İstanbul’da 

bulunan uzantısı idi. Şirketin faaliyet konusunu esas olarak bebek gıdaları 

oluşturmaktaydı. Çok güçlü markalara sahip olan şirket, bu alanda Türkiye’deki 

pazar payının yaklaşık dörtte üçüne sahipti.  

 

Ana şirket, hisseleri binlerce yatırımcıya dağılmış, tam anlamıyla bir “public 

company”(1) yapısındaydı. Bu nedenle yöneticilerin hakimiyet alanı çok genişti. 

Ancak benzeri bir çok kurumsal şirkette olduğu gibi son derece etkin ve yoğun bir 

raporlama sistemi, yöneticiler üzerinde kimi zaman psikolojik baskı bile yaratan bir 

kontrol sistemi oluşturuyordu. 

 

Floriana Şirketi’nin mamulleri Norveç’teki ana şirketten ithal ediliyordu; yerel bir 

üretim söz konusu değildi. Türkiye’de uygulanacak fiyatlandırmaya ilişkin kararlar 

da keza ana şirket tarafından alınıyordu. Floriana Şirketinin yöneticileri mamul 

maliyetleri de Norveç’e bağlı olduğu için, özellikle pazarlama ve genel yönetim 

giderleri üzerinde çok etkin bir bütçe kontrolüne yoğunlaşmışlardı. 

 

Floriana Şirketi 2015 yılının Kasım ayında yeni bir finans yöneticisine kavuşmuştu. 

Bu göreve gelen Ersay Palaz işletme eğitimi aldıktan sonra uluslararası bir denetim 

şirketinde beş yıl kadar görev yapmış, daha sonra Floriana'daki pozisyon için 

başvurmuştu. Görevinin ilk gününde şirketin genel müdürü olan Asaf Yener ile kısa 

bir toplantı yaptı ve aralarında şöyle bir konuşma geçti. 

 

"Ersay Bey, sizden ayrıca bir isteğim olacak. Bildiğiniz gibi bölüm yöneticilerimizin 

bir çoğu tıp eğitimi almış doktor veya eczacılardan oluşuyor. Kendileri maalesef 

bizim finansal tablolarımıza oldukça uzaklar. Halbuki onların yönetim başarılarını 

büyük ölçüde finansal performansları, bütçelerini yönetme becerileri ile ölçüyoruz. 

Onlara bu konudaki temel kavramları anlatan bir toplantı yapsanız çok iyi olur." 

 

"Pek tabii..." diye cevapladı Ersay Bey. "Ben bir hazırlık yapayım, sizinle 

görüştükten sonra toplantıyı uygulamaya koyarız."  

 

Ersay Bey, izleyen birkaç gün içerisinde şirketin aylık, üç aylık ve yıllık finansal 

raporlarını inceledi. Gerçekten bütçe rakamları ile birlikte çok ayrıntılı bir raporlama 

                                                           
 Vak'ada isimler gizlenmiş olmakla birlikte anlatılanlar gerçek verilere ve yaşanmış 

bir duruma dayanmaktadır. Konuya yaklaşımın doğru veya yanlış olduğunu ifade 
etmez.  
 
+ Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
 
1 Bu terimin maalesef Türkiye’de tam karşılığını bulmak, bu yapıda şirketler 

olmadığı için zordur. Büyük bir ortağın olmadığı şirket yapısıdır. 
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düzeni olduğunu gördü. Toplantının içeriğini şekillendirdikten sonra genel müdürle 

yeniden bir araya geldi. 

 

"Floriana'nın raporlama düzeni gerçekten çok ayrıntılı ve temel muhasebe veya 

finans eğitimi olmayanlar için biraz zihin karıştırıcı... Onlara temel tabloları, kâr-

nakit ilişkisini, başarı ölçmedeki finansal oranları anlatmak istiyorum. Bu arada 

görüşünüzü almak istediğim konular arasında bir şey var. Şirketin en fazla üzerinde 

durduğu kârlılık oranları nelerdir?" 

 

"Ersay Bey, biz kârlılık üzerinde fazla durmuyoruz. Bizim için en önemli konu Trade 

Working Capital'dır.". Genel Müdür Ersay Bey'in bu ifade karşısındaki şaşkınlığını 

görünce tebessüm etti. "Tabii ki, kâr ile ilgiliyiz. Ama karar alanlarımız o konuda 

oldukça sınırlı. Bildiğiniz gibi ürünlerimizi Norveç'ten ana şirketimizden ithal 

ediyoruz. Dolayısıyla maliyetimiz belirli. Buna bağlı olarak ve Norveç'in onayıyla 

uyguladığımız satış fiyatı da bizim kontrolümüzde değil. Ama farkettiğiniz gibi 

pazarlama ve genel yönetim giderlerimiz oldukça çeşitli ve hacmi yüksek. Çok geniş 

bir pazarlama ekibine sahip olduğumuzu gözönünde bulundurursanız, o bölümün 

giderlerin çok olması şaşırtıcı değildir. Ancak yine farkettiğiniz gibi, çok sıkı bir bütçe 

düzenimiz var. Bu konudaki giderlerimizi çok iyi planlıyoruz ve gider bütçemize sıkı 

biçimde sadık kalıyoruz. Görüldüğü gibi, yılbaşında ne kadar kâr edebileceğimiz 

büyük ölçüde belirli ve büyük oranda da aynısını yakalıyoruz. Kârımızı artırabilmenin 

bir yolu pazar payımızı artırmak, ama zaten pazarın dörtte üçü bize ait. Bunu daha 

yukarıya çıkarmak da pek kolay değil, çünkü küçük şirketlerin de pazarda bir yeri 

var. "  

 

"Anlıyorum" dedi Ersay Bey, "Trade Working Capital ile kastettiğinizi biraz açar 

mısınız.." 

 

Bir süre üniversitede de öğretim görevlisi olarak çalışmış olan Asaf Bey, biraz da o 

günlerin etkisiyle ders anlatırcasına açıklamaya başladı. "Malum, dönen varlıklar ile 

kısa vadeli borçlar arasındaki farka 'Net Working Capital' denir. Türkçe'de bu 

kavram net çalışma sermayesi, net işletme sermayesi veya sadece işletme 

sermayesi olarak isimlendirilir. Ama 'Trade Working Capital' ticari alacaklar, stoklar 

ve ticari borçlar arasındaki fark için kullandığımız bir kavramdır. Şirketimizin 

raporlama dili İngilizce olduğu için bunun pek Türkçe'sini aramıyoruz. Ticari çalışma 

sermayesi diyebiliriz, ama bu da uygulamada pek kullanılmayan, işletme sermayesi 

ile karıştırılabilecek bir kavram olur..."   

 

Asaf Bey bunları anlattıktan sonra önündeki rapor setinden bir sayfa aradı, bulunca 

çıkarıp Ersay Bey'in önüne sürdü (Ek 1). Tabloyu esas olarak, şirketin ticari çalışma 

sermayesi yönetimine ilişkin bilgiler oluşturuyordu. Bunlar esas olarak ticari 

alacaklar, stoklar, ticari borçlarla ilgiliydi. 

 

"Bakın," dedi, "örneğin Ocak 2015'te son oniki aylık dönem itibariyle bizim stok 

bekleme süremiz 29 gün olmuş. Alacak tahsil süremiz ise 34 gün. Yine hemen 

altında gördüğünüz gibi borç ödeme süremiz ise 19 gün. Özetle Ocak sonu itibariyle 

nakdin geri dönüş süresi 44 gün." Bu noktada Asaf Bey rapora bakarak tebessüm 
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etti. "Aslında TWC olarak ifade edilen şey, nakdin geri dönüş süresi, ama biz hatalı 

kullanmışız. Cash Conversion Cycle dememiz gerekirdi. Şimdi dikkat edin, Şubat 

ayında biz borç ödeme politikamızı değiştirmedik. Yine 19 güne yakın. Ancak Norveç 

bize talebimizden çok fazla mal gönderdi. Ana şirket olunca bazen fazla itiraz 

hakkımız olmuyor. Bu durum stok bekleme süremizi artırdı. Stokları eritebilmek için 

müşterilerimize bir kampanya yaptık, vade farkı talep etmeden vadeleri uzattık. Bu 

da alacak tahsil süremizi 42 güne yükseltti, ama bunu yapmasaydık stok bekleme 

süremiz 35 günü de geçerdi. " 

 

Ersay Bey, genel müdürü dinlerken bir yandan daha yeni gördüğü bu raporu 

inceliyor, bir taraftan da nakdin geri dönüş süresindeki artışın anlamını, yaratacağı 

sorunları düşünüyordu...   

 

"Müsaadenizle ben bu sayfa üzerinde biraz çalışayım" dedi... "Pek tabii" diyerek 

tamamladı Asaf Bey "Şimdi biraz günlük işlerimiz halledelim akşamüstü bir fırsat 

yaratıp devam ederiz."    

 

    

İstenen: 

Floriana şirketinin 2015 yılı ilk yarısına ait ticari çalışma sermayesi bilgilerini 

inceleyiniz. Genel Müdür bu konu üzerinde neden bu kadar fazla duruyordu? Ne gibi 

sonuçlara ulaşıp, ne gibi öneriler getirirsiniz.  
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FLORIANA              

Actual - 2015  

     

  

TL 

  

January February March April May June 

AR     11.744.658 13.776.401 11.292.790 11.113.255 9.687.550 10.950.001 

Inventory   10.021.986 11.444.446 12.550.111 12.540.568 11.360.662 10.405.518 

AP     6.573.097 6.076.198 6.687.368 7.106.175 5.936.581 8.151.392 

TWC     15.193.547 19.144.649 17.155.533 16.547.648 15.111.630 13.204.127 

  

 

Average January February March April May June 

DSO   29,8 34,0 42,1 30,6 26,5 22,1 23,4 

DIO   29,4 29,0 35,0 34,0 29,9 26,0 22,2 

DPO   17,3 19,0 18,6 18,1 17,0 13,6 17,4 

TWC   41,9 44,0 58,6 46,5 39,5 34,5 28,2 

  

    

Q1 

  

Q2 

DSO 

    

35,6 

  

24,0 

DIO 

    

32,7 

  

26,0 

DPO 

    

18,6 

  

16,0 

TWC         49,7     34,1 

Ek bilgi: 

        
Tablonun orijinal dili İngilizce olduğu için, bu konuda bir değişiklik yapılmamıştır. Tablodaki   

 
kullanılan kısaltmaların, İngilizce açılımı ve Türkçe’de kullanılan karşılıkları ise aşağıda verilmiştir. 

 
DSO (Days Sales Outstanding): Ticari alacak tahsil süresi 

   
DIO  (Days Inventory Outstanding): Stok bekleme süresi 

   
DPO  (Days Payable Outstanding): Ticari borç ödeme süresi 

   
TWC  (Trade Working Capital): Ticari çalışma sermayesi (Tablodaki anlamı ise, “nakdin geri dönüş süresi”) 
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VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN  

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI  

İŞBANK ÖRNEĞİ 

 

Recep PEKDEMİR+ 

 

Varlıklarda Değerleme 

 

Kamuya finansal raporlama yapan veya Maliye Bakanlığı birimlerine mali raporlama 

yapan işletmelerde varlıkların her yılsonunda en azından bir defa bile olsa 

değerlemesi on yıllardır hep bir problem olagelmiştir. Konunun bir şekilde probleme 

dönüşmesinin altında yatan faktörlerden biri, finansal raporlamada çok sık bir 

şekilde karşımıza çıkan ve gerek ulusal gerekse uluslararası kurallarda veya 

standartlarda karşımıza çıkan ve İngilizce dilinde “judgments and estimates” olarak 

özetlenen ve kısaca kişiler tarafında gerçekleştirilen “yargılar ve tahminler” olarak 

dilimize tercüme edebileceğimiz kavramlar olmaktadır. Bu kavramların her an “iyiye 

veya kötüye kullanılması” söz konusudur 

 

Değerleme, kavram olarak Türk Dil Kurumu kaynaklarında, “değerlemek işi, kıymet 

biçme, değerini belirleme” olarak tanımlanmaktadır. Buna bağlı olarak, “varlık 

değerleme”, sahip olunan varlıkların değerlerinin belirli bir an veya tarih itibariyle 

belirlenmesi işlemi olarak tanımlamak mümkündür. Ancak işletmeler bu işlemi farklı 

amaçlar için veya farklı standart veya kurallara uyum sağlamak amacıyla 

gerçekleştirmek durumu ile karşı karşıya kalabilir.  

 

Amacı, “genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve 

belediyelerce alınan vergi, resim ve harçların doğru bir şekilde belirlenmesi” olan 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 258. Maddesinde değerleme, “vergi matrahlarının 

hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti” olarak tanımlanmıştır. Bu 

tanımda yer alan iktisadi kıymetler ile işletmelerin bilançolarında yer alan varlıklar 

anlaşılmaktadır. 

 

Varlıkların değerlenmesi ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda özel bir 

önem atfedilmiş ve değerleme işlemlerinin ne şekilde yapılacağı Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartlarından bire bir dilimize çevrilen Türkiye Muhasebe 

Standartlarına yönlendirilmiştir.  

 

Değer kelimesi, dilimizde farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Örneğin, bir şeyin 

önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık veya kıymet. Bir 

                                                           

 Vak'a kamuya açıklanmış bilgilere dayanmaktadır. Konunun doğru veya yanlış ele 

alındığını göstermez. 
 
+ Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
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başka örnek, üstün ve yararlı nitelikleri olan kişi. Konumuzla ilgili olanı ise bir şeyin 

parayla ölçülebilen karşılığı, eder, paha. 

 

Değer, kuşkusuz sürekli bir şekilde değişebilen, günün arz ve taleplerinden önemli 

bir şekilde etkilenebilen bir ölçüdür. Bu nedenle işletmeler tarafından sahip olunan 

unsurların, diğer bir ifade ile varlıkların değerleri her geçen zaman birimi içinde 

değişebilmekte, bu değişim bazen artış ve bazen de azalış yönünde 

gerçekleşebilmektedir. İşletmelerde var olan unsurların değerlerindeki değişimlerin 

ölçülmesi ve bu değişimlerin hem finansal pozisyonun hem de finansal performansın 

raporlanmasında etkili olması nedeniyle değişik Muhasebenin ve Finansal 

Raporlamanın Genel Kabul Görmüş Kavram ve İlkelerinde önemli bir yer tutmuştur. 

Örneğin “İhtiyatlılık Temel Kavramı, muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve 

işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu 

kavramın sonucu olarak, işletmeler, muhtemel giderleri ve zararları için karşılık 

ayırırlar, muhtemel gelir ve kârlar için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi 

bir muhasebe işlemi yapmazlar. Ancak bu kavram gizli yedekler veya gereğinden 

fazla karşılıklar ayrılmasına gerekçe oluşturamaz” şeklinde açıklanmıştır. Bu 

kavramın uygulama üzerindeki etkisini şu ifade ile özetlemek mümkündür: 

İşletmelerde gelirler kesinlik kazandığında, giderler ise muhtemel olduğunda 

kayıtlara alınırlar ve finansal raporlarda yer alırlar.  

 

İşletmelerin mülkiyetinde bulunan ve bilançolarında raporlanan varlıklardan 

kasadaki ve bankadaki paralar, devlet ile olan ilişkilerde vergi alacağı ve gelecek 

dönemlerde indirim hakkı olan vergiler ve tahakkuk ettirilerek kayıtlara alınan 

gelirlerden doğan alacaklar gibi nominal veya itibari değerleri ile değerlenen 

varlıkların dışındaki varlıkların tümünde değerlerinde bir azalış meydana gelmesi 

her zaman mümkündür. Kuşkusuz herhangi bir varlıkta değer azalışı yaşanması 

işletme için bir kaybı oluşturmaktadır.  

 

Varlıklarda Değer Azalışlarının Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması 

 

İşletmelerin mülkiyetlerinde bulunan varlıkların değerlerinde herhangi bir azalışın 

meydana gelmesinin ne şekilde muhasebeleştirileceği ve bu azalışların işletmelerin 

finansal performanslarını ne şekilde etkileyeceği, farklı kural ortamlarında ve farklı 

finansal raporlama standartlarında değişik biçimde ele alınmıştır. 

 

Örneğin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 274. Maddesinde, “Emtia maliyet 

bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış 

bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet 

bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal 

bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de 

uygulanabilir” şeklinde bir hükme yer verilmiştir. Buna göre işletmeler varlıkları 

arasında yer alan stoklarının değerini belirlerken maliyet bedeli veya piyasa 

bedelinden düşük olanı arasında bir seçim yapabilmektedir. Piyasa bedelinin 

değerlemede kullanılabilmesi için değer düşüklüğünün önemli bir şekilde (maliyete 
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göre en az %10) yaşanmış olması ve yine bu kanuna göre belirlenen usullere uygun 

olarak belirleme işlemlerinin yapılması gerekli olmaktadır.   

 

Bu durum benzer şekilde Türkiye Muhasebe Standardı – 2 Stoklar kapsamında da 

karşımıza çıkmaktadır. Bu standardın 9. Paragrafında yer alan ifade “Stoklar, 

maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir” şeklindedir. Bu 

ifadede yer alan net gerçekleşebilir değer, aynı standardın 6. Paragrafında “işin 

normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı 

gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle elde 

edilen tutarı ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Bu paragraflarda Vergi Usul 

Kanununda olduğunda gibi herhangi bir miktar kısıtı yer almamıştır. Bunun dışında 

var olan bir diğer farklılık ise TMS – 2 Stoklar Standardında ihtiyarilik söz konusu 

olmayıp, zorunlu bir şekilde düşük olanla değerleme esası yer almıştır. Meydana 

geldiğine karar verilen değer düşüşlerinin ise hangi tabloda ve ne şekilde 

raporlanması ise aynı standardın 34. Paragrafında “Stokları net gerçekleşebilir 

değerine indirgeyen stok değer düşüklüğü karşılık tutarları ve stoklarla ilgili 

kayıplar, indirgemenin ve kayıpların oluştuğu dönemde gider olarak 

muhasebeleştirilir” şeklinde açıklanmıştır.  

 

Diğer taraftan, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarından bire 

bir dilimize çevrilmiş olan Türkiye Muhasebe Standartları’ndan TMS 36 – Varlıklarda 

Değer Düşüklüğü Standardı, temel olarak 2011 yılından önceki dönemler için,  

(a) “TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” Standardında tanımlanan bağlı 

ortaklıklar;  

(b) “TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar” Standardında tanımlanan iştirakler ve  

(c) “TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar” Standardında tanımlanan iş ortaklıkları ile 

“TMS 16 Maddi Duran Varlıklar” Standardında yer alan değerleme yöntemi gibi diğer 

Standartlara uygun olarak değerlenmiş tutarlardan (diğer bir deyişle gerçeğe uygun 

değerden) izlenen varlıklara uygulanacak şekilde hazırlanmış ve uygulamaya 

konulmuştur. Söz konusu standart, 2011 yılından sonraki dönemler için ise yukarıda 

belirtilen standartların yerine getirilen aşağıdaki standartlarda yer alan varlıklara 

uygulanmaya başlanmıştır. 

(a) "TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar” tanımlanan bağlı ortaklıklar;  

(b) TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardında tanımlanan 

iştirakler ve  

(c) TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardında tanımlanan iş ortaklıkları. 

TMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardında yer alan bazı terimlerin 

anlamları aşağıdaki gibidir:  

Aktif piyasa: Aşağıda yer alan koşulların tamamının bulunduğu piyasadır:  

(a) Piyasada ticareti yapılan mallar homojendir;  

(b) Normalde, bu malların her zaman için bir alıcısı ve satıcısı mevcuttur.  

(c) Fiyatlar kamuoyu tarafından öğrenilebilir.  

Defter değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman (itfa) ve birikmiş değer düşüklüğü 

zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutarıdır.  
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Nakit yaratan birim: Diğer varlıklardan veya varlık gruplarından sağlanan nakit 

girişlerinden büyük ölçüde bağımsız bir nakit girişi yaratan belirlenebilir en küçük 

varlık grubudur.  

Şirket varlıkları: Şerefiye hariç olmak üzere, hem bahse konu nakit yaratan 

birimin hem de diğer nakit yaratan birimlerin gelecekteki nakit akışlarına katkıda 

bulunan varlıklardır.  

Elden çıkarma maliyetleri: Finansman maliyetleri ve gelir vergisi gideri hariç, 

doğrudan bir varlığın veya nakit yaratan birimin elden çıkarılması ile ilgili 

maliyetlerdir.  

Amortismana tabi tutar: Bir varlığın maliyetinden veya finansal tablolarda 

maliyet yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerinin düşülmesiyle bulunan tutarı 

ifade eder.  

Amortisman (itfa): Bir varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı ömür süresince 

sistematik olarak dağıtılmasını ifade eder. 

Satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer: Bir varlık veya nakit yaratan 

birimin karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında gerçekleştirilen 

satışı sonucunda elde edilmesi gereken tutardan, elden çıkarma maliyetlerinin 

düşülmesi suretiyle bulunan değerdir.  

Değer düşüklüğü zararı: Bir varlığın veya nakit yaratan birimin defter değerinin 

geri kazanılabilir tutarı aşan kısmını ifade eder.  

Geri kazanılabilir tutar: Bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri 

düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır.  

Yararlı ömür: (a) Bir varlığın işletme tarafından kullanılabilmesi beklenen süreyi 

veya (b) İşletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim sayısı veya 

benzeri üretim birimini ifade eder.  

Kullanım değeri: Bir varlık veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen 

gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir. 

TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına göre değer düşüklüğü 

zararının ölçülmesi ve muhasebeleştirilmesi, bu standardın 58 ile 64 no.lu 

paragraflarında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır:  

58. Paragraf 59-64, şerefiye dışındaki bir varlık için değer düşüklüğü zararlarının 

ölçümü ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili hükümleri içerir. Nakit yaratan birimler ve 

şerefiye için değer düşüklüğü zararlarının ölçümü ve muhasebeleştirilmesi ise 

Paragraf 65-108’de düzenlenmiştir.  

59. Sadece ve sadece, bir varlığın geri kazanılabilir tutarının defter değerinden 

düşük olması durumunda, söz konusu varlığın defter değeri geri kazanılabilir 

tutarına indirgenir. Anılan indirgeme, bir değer düşüklüğü zararıdır.  

60. Varlık başka bir Standarda göre (örneğin “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar” 

Standardındaki yeniden değerleme yöntemine göre) yeniden değerlenmiş tutarı 

üzerinden gösterilmedikçe; değer düşüklüğü zararı derhal kâr veya zararda 

muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenmiş bir varlığa ilişkin değer düşüklüğü zararı, 

anılan diğer Standarda göre yeniden değerleme değer azalışı olarak dikkate alınır.  

61. Yeniden değerlenmemiş bir varlığa ilişkin değer düşüklüğü zararı kâr veya 

zararda muhasebeleştirilir. Ancak, yeniden değerlenmiş bir varlığa ilişkin değer 

düşüklüğü zararı, aynı varlığın yeniden değerleme fazlası tutarını aşmadığı sürece 

doğrudan yeniden değerleme fazlasından düşülerek muhasebeleştirilir.  
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62. Değer düşüklüğü zararına ilişkin olarak tahmin edilen tutarın, ilişkili olduğu 

varlığın defter değerini aşması durumunda, işletme, sadece ve sadece, başka bir 

Standardın bunu gerektirmesi durumunda, bir borç muhasebeleştirir.  

63. Değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesinin ardından; ilgili varlığın 

kalıntı değeri (eğer varsa) düşülmüş yeni defter değerinin kalan yararlı ömrü 

boyunca sistematik olarak dağıtılmasını sağlayacak bir şekilde, varlığa ilişkin 

amortisman tutarı (itfa payı) gelecek dönemlerde düzeltilir.  

64. Bir değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi durumunda, ilgili ertelenmiş 

vergi varlık veya borçları, “TMS 12 Gelir Vergileri” Standardına göre varlığın yeni 

defter değerinin vergiye esas değeri ile karşılaştırılması suretiyle belirlenir (bakınız: 

Açıklayıcı Örnek 3). 

 

Türkiye İş Bankası 

 

Kurtuluş Savaşı sona ermiş, Cumhuriyet ilan edilmiş ve yeni Türkiye devletini, 

aşılması gereken ekonomik ve sosyal sorunlar beklemektedir. Bu dönemde 

tasarrufu teşvik ederek toplanacak fonlarla bütün ekonomik faaliyet kollarını finanse 

edebilecek, gerektiğinde çeşitli alanlarda sanayileşme hareketinin başlatılmasına 

kendi kaynaklarıyla katılabilecek milli bir kuruluşun doğması ve milli bankacılık 

sisteminin oluşturulması ihtiyacı derin bir şekilde hissedilmektedir.  

 

Gazi Mustafa Kemal, 1924 yılının Temmuz ayında toplanan Bakanlar Kurulunda, 

milli bir bankanın kurulması konusundaki arzusunu “vatanı kurtaracak ve 

yükseltecek tedbirlerin başında olarak, halkın doğrudan itibar ve itimadından doğup 

meydana gelen tam manasıyla modern ve milli bir banka kurulması" şeklinde ifade 

etmiştir. 

 

Atatürk'ün baldızı Vecihe Hanım, bir banka kurulması fikrinin nasıl doğduğunu şu 

şekilde aktarır: "Atatürk İzmir'deki evimizin selamlık kısmında özel odasında 

çalışırdı. Bakanlarla Atatürk sık sık çalışma odasında görüşürdü. Celal (Bayar) Bey 

de sık çağırdığı bakanlarındandı. Gene böyle bir gün, Celal Bey önce Atatürk ile 

onun çalışma odasında görüştü, sonra da bizim yanımıza geldi. Biz, Latife ablam, 

ben ve babam selamlık bölümünde oturuyorduk. Bu sözünü ettiğim bina şimdi Özel 

Türk Koleji olarak faaliyette bulunmaktadır... Evet, bu binada babam ile Celal Bey 

arasında Atatürk'ün 250 bin lirasının nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerinde 

konuşuldu. Babam ihracat ve ithalatın yabancılar tarafından yapıldığını hatırlatarak 

bu işleri yapacak bir Türk şirketinin kurdurulmasını önerdi. Celal Bey de bankacılık 

işlerinin de yabancılar elinde olduğunu hatırlatarak, bir banka kurulmasının yararlı 

olacağını söyledi. Sonunda da görüş birliğine vardılar. Bugün gibi aklımda, güzel bir 

akşamüstü idi. Daha sonra Atatürk de çalışma odasından çıkıp yanımıza geldi." 

"Bankamızın Kurucuları (&): Uşşakizade Muammer Bey", [İş Dergisi, Sayı 265 

(Kasım 1988), s. 20.] 

  

Bankanın inşasının temel harcı niteliğinde olan 250 bin lirayı Atatürk koyar ama 

mütevazı bir bankanın kurulması için bile bu para o zaman yeterli değildir. Para 

bulmak için neler yapıldığını Celal Bayar şöyle anlatır: "Sermaye bir milyondu. 250 
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bin lira hazırdı. O nispeten fazla para, dışardan on para yok. Müessis hissesi, bir 

hisse 1000 liraydı. Müessisler bulacağız ve meclis - i idareyi kuracağız. Hiç kimse 

yanaşmıyor. Diyorlar ki 'Ne kadar böyle bir işe girdiysek, hiçbirinin neticesi çıkmadı, 

bu da onların devamı'... Ecnebi bankalar nezdinde, Banque d'Athens var, 

İtalyanların bankaları var, Fransızların bankaları var. Onlar bizim Türklere, hatır için, 

Kızılay'a 1000 lira teberruda bulunur gibi, müessis hisselerini verdiler. Ben de 

şahsımı kullanarak, hatta Atatürk'ün nüfuzunu kullanarak 1000'er lirayı böyle 

topladım." [(İş Dergisi, Sayı 240, Ekim 1986, s. 4).]  

 

Türkiye İş Bankası kuruluşundan beri halka açık bir şirkettir, günümüzde Munzam 

Sandığı aracılığı ile çalışanlarının ve emeklilerin % 40,15'ine ortak olduğu ve 

ülkemizde benzeri olmayan bir ortaklık yapısına sahiptir. 

 

Kuruluşundan bu yana ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal hayatın 

gelişiminde de öncülük rolünü üstlenen banka, bu alandaki desteğini köklü sosyal 

sorumluluk anlayışıyla sürdürmektedir. Banka bugün de ülkenin ve halkın güncel 

ihtiyaçlarına uygun olarak, uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir bir yapıda 

oluşturulan sosyal sorumluluk faaliyetlerine eğitim, çevre, kültür-sanat alanlarında 

devam etmektedir.  

 

Türkiye İş Bankası sürdürülebilirlik yaklaşımını topluma değer katmanın bir yolu 

olarak görür. Bankacılık faaliyetleri aracılığıyla doğrudan ekonomik değer 

üretiminden müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmet 

geliştirmeye, finans sektörünün ihtiyacına uygun nitelikli insan kaynağının 

yetiştirilmesinden uzun vadeli hedeflere odaklanmış kurumsal sosyal sorumluluk 

projelerine kadar genişleyen çok katmanlı hedefler üzerine kurgulanmış bir strateji 

Türkiye İş Bankasında izlene gelmiştir.  

  

1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi gelişimini desteklemek amacıyla 

kurulan bu banka, kurulduğu günden bu yana toplumsal sorumluluk bilinciyle 

hareket etmiş ve faaliyetlerinde kamu yararını da gözeterek gelecek nesillere 

yaşanabilir bir dünya bırakma misyonunu üstlenmiştir. Bu bilinçle, ekonomik 

kalkınmayı, çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarını da gözeterek desteklemek 

Bankanın daima öncelikleri arasında yer almıştır. 

  

Türkiye İş Bankası “lider, öncü ve güvenilir banka konumunu bölgesel finansal güç 

olarak sürdürerek, müşterilerin, hissedarların ve çalışanların en çok tercih ettikleri 

banka olmak” vizyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.  

 

Türkiye İş Bankası finans sektörünün yanı sıra Türkiye’de sanayinin gelişmesine de 

büyük katkılar sağlamak için kurulduğu günden bu yana 294 şirkete iştirak etmiş ve 

zaman içerisinde 269 şirketteki ortaklığını devretmiştir. Aralık 2015 itibariyle finans, 

cam, telekomünikasyon ile sanayi ve hizmet ana gruplarında faaliyet gösteren 25 

şirkette doğrudan ortaklığı bulunurken, dolaylı olarak kontrol ettiği şirket sayısı 

90’dır.  
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Bir Yüksek Lisans Dersinde İş Bankası 

 

Dersin sorumlu öğretim üyesi, bir “İleri Finansal Raporlama” dersinde varlıklarda 

değer düşüklüğünün ne şekilde raporlanacağı konusunu ele almıştı. Dersin konusu 

kapsamına giren Uluslararası Muhasebe Standartları yakın bir zaman içinde 

Türkçeye çevrilmiş ve ilgili kurullar tarafından onaylanarak Türkiye Muhasebe 

Standartları olarak Resmi Gazetede yayınlanmıştı. 

 

Sorumlu öğretim üyesi konu ile ilgili olarak yukarıda yer verilenleri kapsayacak 

kadar varlıklarda değer düşüklüğü konusunda aktarımda bulunmuş ve sınıfta 

bulunan yaklaşık otuza yakın yüksek lisans öğrencisi dinlemişti. Akabinde az da olsa 

Türkiye İş Bankası ile ilgili kısa bir tarihçe verdikten sonra, söz konusu banka 

tarafından yapılan 2008 yılına ilişkin yıllık finansal raporlama kapsamında yer alan 

bilgilerden bazı bölümleri öğrencilere dağıtmıştı ve bir süredir zihnini meşgul eden 

bir konuyu öğrencilere bir sonraki oturum için ödev vermişti:  

 

“Biraz önce aktardığım gibi Türkiye İş Bankası ülkemizin en köklü ve en güçlü 

kuruluşlarından biridir. Kurulduğu günden beri ülke ekonomisinin gelişmesinde ve 

ülkenin kalkınmasında çok önemli kuruluşlarından biri olmuştur. Diğer taraftan söz 

konusu banka kurulduğu günden beri halka açık bir kuruluş olarak faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Bu nedenle her zaman topluma, çıkar gruplarına ve paydaşlarına 

“doğru ve dürüst bir finansal raporlama” yapma politikasını benimsemiş ve 

uygulaya gelmiştir. Bu onun kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının bir parçasıdır 

ve ayrıca sürdürülebilir olmak için de bir zorunluluktur. Ancak, söz konusu bankanın 

2008 yılı denetlenmiş finansal raporları arasında yer alan ve yılsonu itibariyle 

hazırlanmış Bilanço diğer adıyla Finansal Durum Tablosunun Özkaynaklar 

bölümünde yer alan bazı tutarlar dikkatimi çekiyor. Söz konusu bölümdeki bilgilerin 

açıklanmasına hizmet edebilir düşüncesiyle Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir 

ve Gider Kalemlerine İlişkin Tabloyu da inceliyorum, değişimlerin nedenlerini tahmin 

etmekte güçlük çekiyorum. Bu nedenle söz konusu bankanın burada belirttiğim 

konularını incelemenizi ve bu konuda bir rapor hazırlamanızı istiyorum. Bunun için 

söz konusu bankanın ilgili dönemlere ilişkin denetlenmiş finansal tablolarını içeren 

yıllık faaliyet raporlarını ve bu raporların dipnotlarını incelemeniz çalışmanıza 

yardımcı olabilir.” 
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CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 

PASİF KALEMLER Dipnot (31/12/2008) (31/12/2007)

TP YP Toplam TP YP Toplam 

I. MEVDUAT  V-II-1 40.390.875 23.148.310 63.539.185 31.266.802 17.266.343 48.533.145

1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1.470.843 694.868 2.165.711 886.351 497.551 1.383.902

1.2 Diğer 38.920.032 22.453.442 61.373.474 30.380.451 16.768.792 47.149.243

II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-2 358.623 159.542 518.165 2.519 196.809 199.328

III. ALINAN KREDİLER V-II-3 2.774.574 8.258.663 11.033.237 3.054.913 6.907.969 9.962.882

IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 3.936.950 3.069.606 7.006.556 2.906.900 2.895.658 5.802.558

4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0

4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0

4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.936.950 3.069.606 7.006.556 2.906.900 2.895.658 5.802.558

V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)  0 0 0 0 0 0

5.1 Bonolar 0 0 0 0 0 0

5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0

5.3 Tahviller 0 0 0 0 0 0

VI. FONLAR 0 0 0 0 0 0

6.1 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0

6.2 Diğer 0 0 0 0 0 0

VII. MUHTELİF BORÇLAR  1.439.870 168.455 1.608.325 1.321.202 161.135 1.482.337

VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR V-II-4 350.005 639.141 989.146 209.972 521.261 731.233

IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0

X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR V-II-5 14 53.451 53.465 833 70.872 71.705

10.1 Finansal Kiralama Borçları 17 58.995 59.012 929 79.377 80.306

10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0

10.3 Diğer 0 0 0 0 0 0

10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 3 5.544 5.547 96 8.505 8.601

XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-6 0 0 0 0 0 0

11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0

11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0

11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0

XII. KARŞILIKLAR V-II-7 2.996.582 102.950 3.099.532 2.481.203 87.693 2.568.896

12.1 Genel Karşılıklar 465.232 357 465.589 296.308 367 296.675

12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0

12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 150.600 0 150.600 138.786 0 138.786

12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0

12.5 Diğer Karşılıklar 2.380.750 102.593 2.483.343 2.046.109 87.326 2.133.435

XIII. VERGİ BORCU V-II-8 255.097 203 255.300 224.775 196 224.971

13.1 Cari Vergi Borcu 255.097 203 255.300 224.775 196 224.971

13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0

XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE 

İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)

V-II-9

0 0 0 0 0 0

14.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0

14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0

XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER V-II-10 0 0 0 0 0 0

XVI. ÖZKAYNAK LAR V-II-11 9.431.405 17.606 9.449.011 10.571.920 31.942 10.603.862

16.1 Ödenmiş Sermaye 2.756.585 0 2.756.585 2.756.585 0 2.756.585

16.2 Sermaye Yedekleri 1.341.430 17.606 1.359.036 3.267.258 31.942 3.299.200

16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.694 0 3.694 3.694 0 3.694

16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0 0 0 0

16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları -639.755 17.606 -622.149 1.286.073 31.942 1.318.015

16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0

16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0

16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0

16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0

16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0

16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş 

Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0

16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 1.977.491 0 1.977.491 1.977.491 0 1.977.491

16.3 Kâr Yedekleri 3.823.982 0 3.823.982 2.846.270 0 2.846.270

16.3.1 Yasal Yedekler 1.154.745 0 1.154.745 1.012.375 0 1.012.375

16.3.2 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0

16.3.3 Olağanüstü Yedekler 2.675.926 0 2.675.926 1.845.621 0 1.845.621

16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri -6.689 0 -6.689 -11.726 0 -11.726

16.4 Kâr veya Zarar 1.509.408 0 1.509.408 1.701.807 0 1.701.807

16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı 0 0 0 0 0 0

16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı 1.509.408 0 1.509.408 1.701.807 0 1.701.807

0

PASİF TOPLAMI 61.933.995 35.617.927 97.551.922 52.041.039 28.139.878 80.180.917

   TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

BİN YENİ TÜRK LİRASI
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TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO

       BİN YENİ TÜRK LİRASI

ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM

(31/12/2008) (31/12/2007)

I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN -152.751 299.396

II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0

III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0

IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN  KUR ÇEVRİM FARKLARI 5.037 -10.928

V.

VI.

VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0

VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI -1.852.861 -275.949

IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 18.277 -43.556

X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX) -1.982.298 -31.037

XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 47.171 971

1.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 47.171 -28.256

1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0

1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0

1.4 Diğer 0 29.227

XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) -1.935.127 -30.066

NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun 

Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)

YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN 

KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)

0 0

0 0



36 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

DÜNYA TURİZM ŞİRKETİ* 

 

F. Lerzan KAVUT+ 

Burcu ADİLOĞLU++ 

 

Burcu Hanım, bir denetim firmasında baş denetçi olarak çalışmaktaydı. 2015 

yılında, kurulduğundan bugüne kadar sadece yurt içi turlar düzenleyen fakat çok 

yakın zamanda yurtdışı turları da gezi yelpazesine katacak olan “Dünya Turizm 

Şirketi” ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmış ve Burcu Hanım denetimin 

planlanması çalışmaları için ekibiyle birlikte görevlendirilmişti. İşletme 2016 yılbaşı 

itibariyle yabancı bir turizm şirketi ile ortaklık yapacak ve hizmet verdiği coğrafyayı 

daha da büyütecekti. Ayrıca bu ortaklık sonrası, 2016 yılında hisselerinin bir kısmını 

da halka arz etme niyetindeydi.  

 

Ortaklık kurulacak olan yurtdışı turizm şirketi, Dünya Turizm Şirketi’nden bağımsız 

denetimden geçmiş finansal tablolarını istemişti. Ayrıca bu denetim, halka açılma 

süreci için de gerekliydi. Dünya Turizm Şirketi ilk defa bu yıl bağımsız denetim 

yaptıracaktı.  Bu nedenle, Burcu Hanım’ın geçmiş yılın denetimine ilişkin bilgilere 

ulaşması söz konusu değildi. Bağımsız denetim için gerekli tüm bilgiler ilk defa 

toplanacağından denetimin planlanması çalışmaları oldukça önemliydi ve titizlikle 

yapmalıydı.  

 

Burcu Hanım, hiç tanımadığı ve daha önce hiç denetlenmemiş bu şirkette; kaliteli 

bir denetim gerçekleştirilebilmesi için, bağımsız denetim standartlarını bir kez daha 

gözden geçirdi. Şüphesiz, öncelikle en önemli husus, şirketi iyi bir şekilde tanımaktı. 

Şirketin iç kontrol sistemi hakkında bilgi edinmekle işe başladı.  

 

Bu çalışmada şirketteki yöneticiler ve bazı çalışanlardan faaliyetlerin yürütülüşü, 

görev ve sorumluluklar, belge ve dosyalama sistemine ilişkin soruşturma ve gözlem 

tekniklerini uygulayarak işe koyuldu.  Burcu Hanım, ilk olarak şirketin sahibi olan 

Çetin Çokgezen ve kardeşi Metin Çokgezen ile bir görüşme yapmak üzere randevu 

aldı. Yapılan görüşme sonucunda, Çetin Bey ve Metin Bey ile hem şirketin geçmişi, 

hem de faaliyetleri hakkında aşağıdaki bilgileri aldı.  

 

Dünya Turizm Şirketi, 2010 yılında Metin Bey ve Çetin Bey tarafından eşit ortalık 

payı ile İstanbul’da kurulmuştu. Her iki kardeş de Turizm ve Otelcilik Okulu mezunu 

ve profesyonel rehberdi. Sohbet sırasında "kendilerini işlerine adadıklarını, 

mesleklerini severek yaptıklarını ve daima daha iyi hizmet prensibi’’ ile çalıştıklarını 

                                                           
* Şirket ve şahıs isimleri değiştirilmiş olmakla birlikte tümüyle yaşanmış, gerçek 
olaylara dayalı bir işletmecilik durumunu yansıtmaktadır. Vak’anın amacı işletmecilik 

probleminin doğru veya yanlış çözümlendiğini göstermek değil, sınıf tartışmalarına 
zemin hazırlamaktır. 
 
+  Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi  
++ Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
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gururla söylediler. Müşteri memnuniyetine çok önem verdiklerini ve bunun onları 

rakiplerinden ayıran en önemli özellikleri olduğunu da vurguladılar.  

 

Şirketin kurulduğu yıl, başlangıçta, İstanbul’un çeşitli semtlerinde, sadece kültürel 

amaçlı yarım günlük ve 3-5 kişilik gruplarla yapılan turların yerini bugün, Türkiye 

genelinde konaklamalı 20-30 kişilik turlar almıştı. İşletmenin yıllar boyunca izlediği 

politikaların ve iç pazarda artan talebin etkisiyle istikrarlı bir şekilde büyüme devam 

etmiş, yurtiçi turların sayısı gün geçtikçe artmıştı. Şirket bu hizmeti, İstanbul, 

Ankara ve İzmir olmak üzere 3 büyük şehirdeki merkez ofislerde sürdürmekteydi. 

Ayrıca zaman içinde tur düzenlenen şehirlerde de küçük ofisler faaliyete geçmişti. 

2015 yılı sonu itibarıyla Türkiye genelinde 3’ü büyük merkez ve 17’si daha küçük 

olmak üzere toplam 20 ofis ile hizmet verilmekte, 25’i rehber olmak üzere toplam 

95 çalışanı bulunmaktaydı. 

 

Metin Bey, talepleri karşılamakta gerçekten zorlandıklarını, ayrıca, müşterilerinden 

yurtdışı turlar düzenlemeleri konusunda yoğun talep aldıklarını, tecrübelerine göre; 

yurtiçinde sürekli artan müşteri potansiyelini yurtdışına da taşımak ve gelecekteki 

talep artışlarını karşılamak üzere yabancı bir turizm şirketleri ile ortaklık stratejisini 

hayata geçirmek istediklerini belirtmişti. 

 

Şirket faaliyetleri şirket sahipleri olan Çetin ve Metin Beyler ile Genel Müdür Ahmet 

Bey arasında paylaşılmaktaydı.  İstanbul, Ankara ve İzmir’deki merkez ofislerin ve 

satış ekiplerinin yönetimi Çetin Bey ve genel müdür Ahmet Bey’in 

sorumluluğundaydı. Her ofiste ayrıca oradaki faaliyetlerin tamamından sorumlu bir 

ofis şefi vardı. Çetin Bey ve Ahmet Bey, merkez ofislerde olan biten her şeye hakim 

olduklarını söylemişlerdi. Ahmet Bey, aylık maaşına ek olarak toplam tur satışlarının 

belli bir yüzdesini almaktaydı. Metin Bey, çoğunlukla özel grup turlarının 

organizasyonundan sorumluydu ve diğer tur düzenlenen tüm şehirlerdeki ofislerin 

ve çalışanların sorumluluğu da ondaydı.   

 

Rehberler için sabit bir ücret politikası yoktu; düzenlenen turun yeri, katılımcı sayısı, 

mevsim vb. faktörler dikkate alınarak ücret tespit edilmekteydi. Ayrıca, rehberlere 

yaptıkları turlardan komisyon ödenmekteydi. Ofislerdeki tur satış elemanları, ofis 

şefinin onayını alarak, satışların az olduğu kış ayları için ve gruplar için özel 

indirimler yapabilmekteydi. Yoğunluğun yaşandığı yaz ayları, tur satışlarının en 

yüksek olduğu dönemdi. Satış elemanları tarafından müşterilerle yapılan tur 

sözleşmeleri genellikle ofis şefi tarafından imzalanarak onaylanıp, tur satış 

görevlilerine verilmekteydi. Her bir tur sözleşmesi bilgisayarda fiyatlama 

dosyalarında işleme alınmaktaydı. Belirlenmiş bu standart maliyet bilgileri Ahmet 

Bey tarafından oluşturulmuştu. 

 

Ahmet Bey’in geliştirdiği sistemde; faturalama yapılırken, tur satışları ve tur 

sözleşmesi karşılaştırılmakta, özel fiyatlar için özel (istisnai) raporlar düzenlenmekte 

ve doğruluğunu kontrol amacıyla satış elemanlarına gönderilmekteydi. Ahmet Bey, 

sistemin iyi işlediğini ve her 3 ayda bir sistemin işleyişini tekrar gözden geçirdiğini 

söylemişti.  
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Her bir ofis kendi içinde muhasebe kayıtların tutmakta ve tüm veriler haftalık olarak 

İstanbul’daki merkez ofiste toplanmaktaydı. İstanbul merkez muhasebe bölümünde, 

tam zamanlı toplam 6 kişi çalışmakta işlerin yoğun olduğu yaz aylarında stajyer 

üniversite öğrencilerinden yararlanılmaktaydı.  

 

Burcu Hanım insan kaynakları yönetiminden sorumlu olan Metin Bey’le yaptığı 

görüşmede ise aşağıdaki bilgilere ulaşmıştı.  

 

Metin Bey, ofislerde tur satışlarından sorumlu işe yeni alınan elemanları eğiterek, 

görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapmaktaydı. Elemanın işe hazır 

olduğuna güven getirdiğinde bu kişiyi daha deneyimli bir elemanla bir araya getirip 

bir ekip oluşturmakta ve belirli bir süre işbaşında da eğitim almasını sağlamaktaydı. 

Makul bir süre geçtikten sonra da herkes işinin görev ve sorumluluğunu tek başına 

üstlenmekteydi. Rehberlerin işe alımı konusunda Metin Bey bu işi asıl yürütecek 

olanların onlar olduğunu, bu nedenle çok daha titiz davrandığını söylemişti.  

 

Metin Bey, turizm sektöründe yaşanan iş gücü devir problemini, şirketinde 

hissetmediklerini, kendisinin bu konuda bir hayli tecrübeli olduğunu belirtmişti.  

 

Metin Bey’in insan kaynakları yönetimi politikası olarak uyguladığı bir diğer husus 

da şu şekilde belirtilmişti: Yakın ilişkilerle çalışanlar endişelerini ve sorunları 

rahatlıkla Metin ve Çetin Bey’le paylaşmaktaydı. Herkesi etkileyen bir problemle 

karşı karşıya kalındığında; aylık iş toplantılarında problem ele alınıp, bütün 

personelin konunun farkında olması sağlanmakta, problem çözüldüğünden emin 

oluncaya kadar da izlemeye devam edilmekteydi. Metin Bey, şirketin sektörde iyi bir 

isim yapması nedeniyle, herkesin burada çalışmaya can attığını söylemişti. 

 

Burcu Hanım bu görüşmeden sonra muhasebe çalışanlarını gözlemler ve aşağıdaki 

bilgilere ulaşmıştı.  

  

Burcu Hanım’ın çalışanlardan edindiği izlenimlere göre; muhasebe çalışanları 

kendilerine verilen görevlerle ilgili tam bilgi sahibi değildi, bazı görevlerde 

çakışmalar vardı. İş tanımları, görev ve sorumluklarla ilgili bir yönerge mevcut 

değildi. Çalışanlar özellikle taksitli yapılan tur satışlarının tahsilâtında bazı 

problemler olduğunu belirtmişti. Ayrıca, yeni işe alınan iki eleman bu çaptaki bir 

işletme için muhasebe sisteminin geliştirilmesi ve bütçeleme sisteminin de 

kurulması gereğini gündeme getirdiklerini ve Ahmet Bey’in bu alanda bir çalışma 

başlattığını söylemişlerdi.  

 

Burcu Hanım, topladığı bilgilerden sonra Ahmet Bey ile aşağıdaki görüşmeyi yaptı: 

 

Burcu Hanım: "Ahmet Bey size birkaç sorum olacak. Muhasebe bölümünde 

çalışanlar görev karmaşası yaşadıklarını, ayrıca tur satışlarının tahsilâtında sorunlar 

yaşandığını söylediler. Tahsilât makbuzlarının listesini istediğimde; böyle bir belge 
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ve listenin hazırlanmadığı bilgisini verdiler. Alacakların takibinin sağlıklı 

yapılmadığını anladım."  

 

Ahmet Bey: "Ben dikkatlice günlük görevlendirmeleri yapıyorum ve günlük 

muhasebe kayıtlarını da gözden geçiriyorum. Böylelikle, işler düzgün ve iyi organize 

edilmiş bir şekilde yürütülüyor. Tahsilât makbuzları listelemesine ihtiyacımız yok. 

Batan alacaklarımızı kazancımızla karşılaştırdığımızda zaten buna gerek olmadığını 

siz de göreceksiniz.  Şüpheli alacaklarımızı niye muhasebe kayıtlarına dahil edelim 

ki? Kimsenin mali durumumuzla ilgili kötü bir şey düşünmesine izin veremeyiz. Biz 

kazanan bir işletmeyiz. Genellikle ortaya çıkan muhasebe problemini ben çözerim. 

Ayrıca artık yeni bir sistem kuracağız ve kontrollerim daha da artacak ve 

etkinleşecek. Muhasebe elemanlarının muhasebe kayıtlarını tutmasını daha kolay 

hale getirecek yeni bir muhasebe yazılım paketini incelemekteyim, bu yazılım 

paketi, maliyetleri kontrol etmeye yardımcı olacak ve bir bütçeleme sistemini de 

içerecektir." 

 

Burcu Hanım, muhasebe sistemi işleyişi ile ilgili topladığı bilgiler hakkında Çetin ve 

Metin Bey’le konuşup, bazı önemli bulduğu hususları açıklığa kavuşturmak istedi. 

Yapılan görüşmede şirket sahiplerinin Ahmet Bey’in dürüstlüğüne çok güvendiklerini 

ve ticari alacaklar üzerinde iyi bir kontrolü olduğu kanaatinde olduklarını tespit etti. 

Burcu Hanım, sorduğu bazı sorulardan Metin ve Çetin Bey’in yeterli muhasebe 

bilgisi olmadığı gibi olası risklerin de farkında olmadıklarını anladı.  

 

Burcu Hanım son olarak Metin Bey’e muhasebe kayıt ortamının, belgelerin ve 

şirketin en önemli varlıkları olan 12 küçük ve 16 tane de büyük tur otobüsünün 

korunması için alınan tedbirleri sordu ve aşağıdaki cevapları aldı. 

  

Metin Bey: "Ofis kapıları ve pencereleri sıkıca kilitleniyor. Ofislerde çalışanların 

hepsinde anahtarlar vardır. Şu ana kadar bir problemimiz olmamıştır. Otobüsler 

şehir dışında olmadıkları sürece park yerlerindedirler. Her gece ilgili otobüslerin 

nerede olduğu konusundaki kontrolü şoförlerden bilgi alarak bizzat kendim 

yapıyorum." 

 

Burcu Hanım, şirketten ayrılmadan önce "Epey büyük çaplı bir iş yapıyorsunuz, gün 

geçtikçe büyüyorsunuz. Daha önceden neden hiç denetlenmediniz" sorusunu 

yöneltti. 

 

Çetin Bey: "Dünya Turizm Şirketi kurulduğundan beri vergi tahakkuklarımız için 

yardım aldığımız bir mali müşavirimiz vardır. İki yıl önce başka bir firmaya bağımsız 

denetim yaptırmak istedik, ancak, denetim ücretinin çok yüksek olması nedeniyle 

denetim yaptırmaktan vazgeçtik, buna hiç ihtiyaç duymadık. Zaten kurmuş 

olduğumuz ve işlettiğimiz mükemmel bir sistemimiz var. Ulusal sınırlar içinde 

faaliyetlerimizi sürdürdüğümüzden denetim konusunu erteledik. Ne zaman ki 

uluslararası platformda işimizi yapmaya karar verdik ve yabancı ortaklıklar devreye 

girdi, işte o zaman denetim artık bir zorunluluk halini aldı.  
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Daha iyi bir muhasebe sistemine sahip olmak ve doğru finansal tablolar sunmak için 

firmanızın bize vereceği tavsiyeleri öğrenmek için de sabırsızlanıyoruz. Bankalar ve 

iş çevresinde kredibilitemizi ve prestijimizi nasıl yükselteceğimizi öğrenmek 

istiyoruz. 

 

Yurtdışı ortaklıklarımızla birlikte sermayemiz epeyce artacak. Bu ortaklık hem 

işimizde hem de prestijimizde çok büyük artılar sağlayacak. Yurtdışı ortaklarımız 

olacak artık. Her türlü bilgiyi daha anlaşılabilir, daha şeffaf ve güvenilir halde 

sunmamız gerekli. Ondan sonraki hedefimiz de halka açılmak… Adım adım 

yaklaşıyoruz o günlere… 

 

Hem Metin, hem de ben şirketimizin başarısından dolayı heyecanlıyız iş fırsatlarını 

takip ederek işletmemizi büyütmek bizim misyonumuz…" 

 

Burcu Hanım, Çetin ve Metin Bey’e teşekkür ederek işletmeden ayrıldı. Ofisine 

doğru giderken, yolda; bu denetimin tahmin ettiğinden daha fazla zamanda 

tamamlanacağını düşündü. Vakit kaybetmemeli, gidip derhal ekibini toplamalı ve 

çalışmaya başlamalıydı. 

 

 

 

 

Tartışma Soruları 

 

a. Dünya Turizm Şirketi’nin bağımsız denetiminde; denetimin planlanması ve 

finansal tablolardaki önemli yanlışlık riskinin değerlendirilmesi çalışmalarını 

uluslararası denetim standartları bağlamında tartışınız. 

 

b. COSO iç kontrol bileşenlerini esas alarak Dünya Turizm Şirketi’ndeki iç 

kontrol yapısını tartışınız. 
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HELLESPONTOS GIDA* 

 

Aslı TÜREL+ 

Taylan ALTINTAŞ++ 

 

Çanakkale’nin Biga ilçesinde oturmakta olan Mahmut Demir, 35 yıl süresince hizmet 

verdiği devlet memuriyetinden emekli olmuştur. Aldığı emekli ikramiyesini nasıl 

değerlendireceğini düşünmekte olan Mahmut Bey’e, kızı Hellespontos Gıda’da 

çalışmakta olan komşusu Adem Bey, bu şirketin hisselerini almasının iyi bir yatırım 

olabileceğini söyler. Bu konularda pek bilgisi olmayan Mahmut Bey, yatırım 

yapmadan önce oğlu Emre’ye de danışmaya karar verir. Babasına bu konuda 

yardımcı olmak isteyen Emre Bey söz konusu şirketin o gün yayınlanan 58 sayfalık 

faaliyet raporunda sadece bağımsız denetim raporuna bakar. Denetim raporunun 

olumlu olduğunu gören Emre Bey, babasına şirkete yatırım yapabileceğini söyler. 

Mahmut Bey 11 Mart 2015 tarihinde 35.000 TL ödeyerek, 1,40 TL’den işlem 

görmekte olan Hellespontos Gıda’nın 25.000 adet hisse senedini satın alır.    

2016 yılının temmuz ayında oğlu evlenecek olan Mahmut Bey, elindeki Hellespontos 

Gıda hisselerini satmaya karar verir. 11 Şubat 2016 tarihinde satış emrini veren 

Mahmut Bey satış sonrası hesabına 30.750 TL yatırılmış olduğunu görür. Yaklaşık 

bir sene önce yapmış olduğu 35.000 TL’lik yatırımın 30.750 TL’ye düşmesi Mahmut 

Bey’i oldukça sinirlendirir. Hemen telefona sarılan Mahmut Bey telaşla oğlunu arar 

ve aralarında şöyle bir konuşma geçer: 

Mahmut Bey: “Merhaba oğlum, sorma başımıza neler geldi. Mahvolduk….” 

Emre Bey: “Hayırdır babacığım. Ne oldu?” 

Mahmut Bey: “Biliyorsun yazın düğünün var. Hatırlarsan senin de onayınla geçen 

sene 35.000 TL’lik Hellespontos hissesi almıştım. Bugün bu hisseleri sattım ve 

hesabıma sadece 30.750 TL yattı.” 

Emre Bey: “Eee bunda ne var, hissenin değeri düşmüş demek ki.” 

Mahmut Bey: “Oğlum sen ne diyorsun. Ben param erisin diye mi bu yatırımı 

yaptım? Ben hesapladım, o gün 35.000 TL ile dolar alsaydım, param bugün 39.000 

TL olacaktı. Şu an 8.250 TL zararım var. Hani bu şirkete yatırım yapılırdı?” 

Emre Bey: “Anladım babacığım ben bu konuyu bir inceleyip sana bilgi vereceğim.” 

Emre Bey babasının başına gelen bu olayı araştırmaya karar verir. Bu amaçla 

Hellespontos’un 2014 yılı faaliyet raporunu incelemeye başlar. Üniversite hayatı 

                                                           
* Vak'a kamuya açıklanmış bilgilere dayanmaktadır, ancak şirket adları 
değiştirilmiştir. Konunun doğru veya yanlış ele alındığını göstermez. 
 
+  Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
++ Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
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boyunca birkaç tane muhasebe ve denetim dersi almış olan Emre Bey, finansal 

tablolarda gördükleri karşısında oldukça şaşırır. Şirketin geçmiş verilerine de 

bakmaya karar verir ve şirketin 1998 yılından itibaren tüm finansal tablolarını 

inceler. Hellespontos’un 1990’lı yılların sonundan itibaren zarar raporlamaya 

başladığını, bunun sonucunda 31 Aralık 2000 tarihli bilançosunda özsermayesini 

negatif olarak raporlamış olduğunu ve bu durumun 2014 yılı sonuna kadar devam 

ettiğini görür. Öte yandan Hellespontos’un son 5 yıldaki denetim raporlarına bakan 

Emre Bey şirketin sadece 2014 yılında olumlu görüş aldığını ancak önceki yıllarda 

görüş bildirmekten kaçınma ve şartlı görüş aldığını görünce şaşırır. Hellespontos’un 

2014 yılı öncesi denetim raporlarında olumlu görüş alamamasının sebebi denetçinin 

“işletmenin sürekliliği” ile ilgili duyduğu endişedir.  

Emre Bey’in, şirketin 2009-2014 dönemine ilişkin yukarıda tespit ettiği bilgiler Tablo 

-1 ve Tablo-2'de sunulmuştur.  

Tablo 1 – Hellespontos Gıda’nın 2009-2014 Dönemine Ait Bazı Finansal Veriler 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Dönem Net 

Kârı/Zararı 

-14.994.914 232.255.155 7.439.510 -82.274.414 -14.753.026 76.398.396 

Özsermaye -152.644.198 -145.489.371 -361.844.324 -370.172.273 -202.440.216 -187.664.718 

 
Tablo 2 – Hellespontos Gıda 2009-2014 Dönemine Ait Denetim Görüşü ve Denetim Şirketi 

Yıl Denetim Görüşü Denetim Şirketi 

2014 Olumlu XYZ Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 

2013 Şartlı DCE Bağımsız Denetim YMM A.Ş. 

2012 Görüş Bildirmekten Kaçınma DCE Bağımsız Denetim YMM A.Ş. 

2011 Görüş Bildirmekten Kaçınma DCE Bağımsız Denetim YMM A.Ş. 

2010 Görüş Bildirmekten Kaçınma FGR Bağımsız Denetim A.Ş. 

2009 Görüş Bildirmekten Kaçınma FGR Bağımsız Denetim A.Ş. 

 

Tablo-1’de sunulan tutarlar arasında 2013 yılında raporlanan 232.255.155 TL’lik kâr 

tutarı Emre Bey’in ilgisini çeker. Bu tutarın önceki yıllar ve bir sonraki yıl olan 2014 

yılına ait kâr/zarar tutarlarından oldukça yüksek olduğunu gören Emre Bey 2013 yılı 

gelir tablosunda 266.760.511 TL “Varlık Devri Sebebi ile Konusu Kalmayan Kredi 

Borcu” isminde bir gelir kaleminin raporlandığını tespit eder. Bu gelir ile ilgili 21 

no.lu açıklayıcı notta şu bilgiye ulaşır: “Ana Ortaklık yönetiminin alacaklı bankalar 

ile 31 Aralık 2013 tarihinde vardığı uzlaşma neticesinde imzalanan “Hellespontos 

Grubu Borç Tasfiye Sözleşmesi” ile iptal edilen kredi borcudur.” Eğer bu gelir kalemi 

olmasaydı Hellespontos’un 2013 yılında 34.505.356 TL zarar raporlayacağını 

hesaplar.  

Yukarıdaki bilgileri tespit ettikten sonra, şirketin 2013 ve 2014 yılı faaliyet 

raporlarını biraz daha ayrıntılı incelemeye karar veren Emre Bey, 31 Aralık 2014 

tarihine kadar Hellespontos’un ödemesi gereken 10.000.000 $’lik banka borcunun 

2014 yılı içinde ödenmediğini, sadece 2.300.000 $’lık kısmının 30 Ocak 2015 

tarihinde ödendiğini görür.  

Tablo-3’te görüldüğü üzere Hellespontos’un net işletme sermayesi negatif 

83.740.811 TL’den, negatif 85.919.131 TL’ye düşmüştür. Hellespontos’un 2014 yılı 
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cari oranının yaklaşık 0,4 olduğunu hesaplayan Emre Bey, bu oranın sektör 

ortalaması olan 0,72’nin oldukça altında olduğunu tespit eder.  

Tablo 3 – Net İşletme Sermayesi Tablosu   

 31.12.2014 31.12.2013 

Dönen Varlıklar 56.055.111 23.355.990 

Kısa Vadeli Borçlar (141.974.242) (107.096.819) 

İşletme Sermayesi (85.919.131) (83.740.811) 

 

Ayrıca 2014 yılı finansal tablolarına ait 25 numaralı açıklayıcı notta, Tablo-4’te 

sunulan “Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi” bölümü 

dikkatini çekmiştir.  

 
Tablo 4 – Likidite Açığı Tablosu  

 31.12.2014 31.12.2013 

Likit Varlıklar (Dönen Varlıklar-Stoklar) 44.158.019 19.963.353 

Kısa Vadeli Borçlar (141.974.242) (107.096.819) 

Likidite Açığı (97.816.223) (87.133.466) 

 

Bu bilgileri inceleyen Emre Bey, denetçinin 2014 yılı finansal tabloları için vermiş 

olduğu olumlu görüşün isabetli olup olmadığını düşünmeye başlar. Almış olduğu 

denetim derslerinden bağımsız denetimin, finansal tabloların işletmenin finansal 

durumunu, performansını ve nakit akışlarını açık ve dürüst olarak sunup 

sunmadıkları konusunda görüş oluşturmak olduğunu hatırlamaktadır. Ayrıca 

denetçinin görüşünü vermeden önce “işletmenin sürekliliği” konusunda da bir 

değerlendirme yapması gerektiğini bilmektedir. Denetçinin görüşünü oluştururken, 

Hellespontos’un uzun yıllardır özsermayesinin negatif olmasını dikkate alıp 

almadığını merak eder.  

Emre Bey, finansal tablolarındaki bu göstergelere rağmen 2014 yılında denetim 

raporunda nasıl olumlu görüş aldığını ve bu durumun hisse senedi fiyatları 

üzerindeki etkisini babasına nasıl açıklayacağını düşünmeye başlar.   
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Ek 1: Hellespontos Gıda Sanayi A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihli Konsolide Finansal 

Durum Tabloları 

 
Hellespontos Gıda Sanayi A.Ş. 

31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları 

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL”) 

VARLIKLAR 31.12.2014 31.12.2013 

Dönen Varlıklar   

Nakit ve Nakit Benzerleri 238.506 223.895 

Ticari Alacaklar   

   -İlişkili Taraflardan Alacaklar 2.864.819 8.001.592 

   -Diğer Ticari Alacaklar 21.119.545 2.195.826 

Diğer Alacaklar   

   -Diğer Alacaklar 1.489.415 742.452 

Stoklar 11.897.092 3.392.637 

Diğer Dönen Varlıklar 18.445.734 8.799.588 

Toplam Dönen Varlıklar 56.055.111 23.355.990 

Duran Varlıklar   

Ticari Alacaklar   

   -İlişkili Taraflardan Alacaklar 5.906.250 - 

Maddi Duran Varlıklar 12.992.484 10.098.383 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 550.250 677.796 

Diğer Duran Varlıklar 1.171.825 80 

Toplam Duran Varlıklar  20.620.809 10.776.259 

Toplam Varlıklar 76.675.920 34.132.249 

   

KAYNAKLAR   

Kısa Vadeli Yükümlülükler   

Finansal Borçlar 45.123.690 26.735.572 

Ticari Borçlar   

   -İlişkili Taraflara Borçlar 924.330 797.070 

   -Diğer Ticari Borçlar 36.888.666 39.220.725 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Borçlar 1.001.196 1.523.971 

Diğer Borçlar    

   -Diğer Borçlar 10.383.650 9.387.573 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.652.710 29.431.908 

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 141.974.242 107.096.819 

Uzun Vadeli Yükümlülükler   

Ticari Borçlar   

   -Diğer Ticari Borçlar 1.468.089 - 

Finansal Borçlar 82.383.917 69.432.065 

Kıdem Tazminatı Karşılıkları  3.477.127 3.046.901 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.743 45.835 

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 87.345.876 72.524.801 

   

Özkaynaklar   

Ödenmiş Sermaye 34.798.080 34.798.000 

Hisse Senedi İhraç Primleri 33.663 33.663 

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş 

Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 

  

   -Aktüeryal Kazanç/Kayıp Kıdem Tazminatı 2.219.301 1.310.166 

Diğer Sermaye Yedekleri 15.000.000 8.069.048 

Geçmiş Yıllar Zararları  (189.700.328) (421.955.483) 

Net Dönem Zararı/(Kârı) (14.994.914) 232.255.155 

Toplam Özkaynaklar (152.644.198) (145.489.371) 

Toplam Kaynaklar  76.675.198 34.132.249 
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Ek 2: Hellespontos Gıda Sanayi A.Ş. 2014 Yılı Konsolide Gelir Tablosu  

 
Hellespontos Gıda Sanayi A.Ş. 

31 Aralık 2014 ve 2013 Tarihleri İtibariyle Konsolide Gelir Tabloları 

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası “TL”) 

 31.12.2014 31.12.2013 

Hasılat  147.508.973 99.246.650 

Satışların Maliyeti (90.643.597) (61.135.779) 

   

Brüt Kâr 56.865.376 38.110.871 

   

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (741.882) (410.492) 

Pazarlama ve Satış Giderleri (28.861.551) (20.140.317) 

Genel Yönetim Giderleri  (18.886.621) (14.586.143) 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir 12.201.946 280.024.205 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (13.082.110) (11.671.859) 

   

Faaliyet Kârı 7.675.158 271.326.265 

   

Finansman Geliri  5.279.425 28.486.085 

Finansman Giderleri  (27.978.589) (67.667.370) 

   

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (15.024.006) 232.144.980 

   

Ertelenmiş Vergi 29.092 110.175 

   

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Kârı 29.092 110.175 

   

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (14.994.914) 232.255.155 

   

Dönem Kârının Dağılımı    

-Ana Ortaklık Payları  (14.994.914) 232.255.155 

   

Pay Başına Kazanç   

-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (0,43) 6,67 

   

Diğer Kapsamlı Gelir/Gider   

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar    

-Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç 909.135 374.156 

   

Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - 

   

Toplam Diğer Kapsamlı Gelir 909.135 374.156 

   

Toplam Kapsamlı Gelir  (14.085.779) 232.629.311 
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Ek 3: Hellespontos Gıda Sanayi A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihli Bağımsız Denetim 

Raporu  
HELLESPONTOS GIDA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE 

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
Hellespontos Gıda Sanayi A.Ş. Ortaklar ve Yönetim Kurulu’na 
1. Hellespontos Gıda Sanayi A.S.’nin (“Şirket” yada “Grup”) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 
hazırlanan konsolide bilançosunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, 
konsolide özkaynak değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe 
politikalarının özetini ve notlarını denetlemiş bulunuyoruz. 
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetimi’nin Sorumluluğu 
2. Şirket yönetimi, bu finansal tabloların, Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“SPK") yayımlanan 

finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak 
sunumundan ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli 
yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli 
görülen iç kontrollerden sorumludur. 
Denetçi’nin Sorumluluğu 
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında 
görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız 
denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere 
uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde 
yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak 
yürütülmesini gerektirmektedir. 
4. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve ilişikteki notlar ile ilgili bağımsız 
denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. 
Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve 
usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık 
içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize 
göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde 
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek 
değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme 
yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe 
politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak 
sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 
5. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün 
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
Görüş 
6. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Hellespontos Gıda Sanayi A.S.'nin 
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal 
performansını ve nakit akımlarını Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) (bkz. Not 2: 
“Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları”) çerçevesinde 
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında 
Raporlar 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (“TTK”) 402. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu 
tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, 
ayrıca Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, Kanun ile 
Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair 
önemli bir hususa rastlanmamıştır.  
TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. 

Serdar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.S. 
Mehmet SERDAR 

Sorumlu Ortak Başdenetçi, YMM 
İstanbul, 11 Mart 2015 
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KOLMAR ELEKTRİK ŞİRKETİ* 

 

Ahmet TÜREL+ 

 

1985 yılında elektrik mühendisliği bölümünden mezun olan Ömer Bey, elektrik ve 

elektronik altyapı sistemlerinin projelendirilmesi ve inşa edilmesi faaliyetlerinde 

bulunan Kolmar Elektrik İşletmesini kurmuştur. İşletmenin merkezi İstanbul’dadır. 

Ömer Bey işletmeyi yıllar boyu başarılı bir şekilde yürütmüştür. Eguisheim Telekom 

İşletmesi ise telekomünikasyon sektörünün gelecek vaat ettiği düşünülerek 

telekomünikasyon cihazlarının üretim, işletme, bakım ve servis hizmetlerini vermek 

üzere 2003 yılında kurulmuştur. Eguisheim İşletmesi hızlı bir büyüme sürecinden 

sonra 2006 yılında Borsa’ya açılmıştır.  

 

30 Haziran 2007 tarihinde Kolmar Elektrik İşletmesi Eguisheim Telekom 

İşletmesinin %20 oranında hissesini 26.554.000 TL nakit karşılığında satın almıştır. 

Satın alma fiyatı Eguisheim İşletmesi’nin Borsa İstanbul’daki piyasa değerine 

oldukça yakın olarak gerçekleşmiştir. Kolmar Elektrik İşletmesi satın alınan hisseleri 

özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirmeye karar vermiştir. Özkaynak yöntemi, 

iştirakteki yatırımın başlangıçta elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilerek, 

sonrasında bu tutarın yatırım yapılan iştirakin net varlıklarında yatırımcı işletmenin 

payına düşen kısmı yansıtacak şekilde düzeltildiği ve böylece yatırımcı işletmenin 

kâr veya zararının yatırım yapılan işletmenin kâr veya zararından kendisine düşen 

payı kapsadığı muhasebeleştirme yöntemidir.  

 

Her iki işletmeye ilişkin satın alma öncesindeki ve satın alma sonrasındaki bilanço 

tutarları ve hesaplanan şerefiye tutarı Ek-1’ de sunulmuştur.  

 

Eguisheim Telekom İşletmesinin satın alma tarihindeki net varlıklarının defter değeri 

60.852.850 TL’dir. İşletme net varlıklarının defter değerinin gerçeğe uygun değere 

eşit olduğunu varsaymıştır. %20’lik hisseye ilişkin satın alma fiyatı 26.554.000 TL 

olarak gerçekleştiği için 14.383.430 TL tutarında özsermaye şerefiyesi hesaplanmış 

ve Kolmar İşletmesinin iştirakler hesabı içerisinde varlık olarak kaydedilmiştir. 

Şerefiyenin hesaplanmasına ilişkin bilgiler Ek-2’de yer alan tabloda açıklanmıştır.  

 

                                                           
*  Vak’a kapsamında halka açılma sürecinde olan bir işletmenin (Kolmar) hisse 
senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören bir başka işletmeye (Eguisheim) iştirak 
etmesi esnasında ortaya çıkan şerefiyenin sonraki dönemlerde değerlenmesi ile ilgili 
olarak bağımsız denetçiler ile yatırımcı işletme yönetimi arasındaki yöntem ve 
varsayımlara ilişkin görüş ayrılıkları sunulmuştur. Vak’a ile şerefiyede değer 

düşüklüğü testi sürecinin anlaşılması amaçlanmıştır. Şirket ve şahıs isimleri 
değiştirilmiş olmakla birlikte, vak’a, tümüyle yaşanmış bir finansal raporlama 
sorununu yansıtmaktadır. 
 
+ Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
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Birleşme sonrasında her iki işletme de büyümeye ve kârlılıklarını artırmaya devam 

etmiştir. Dünya çapında birçok projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Kolmar 

Elektrik İşletmesi 2009 yılında yaptığı bir yönetim kurulu toplantısında 2010 yılının 

ilk çeyreğinde halka açılma kararı almıştır. Eguisheim Telekom İşletmesi ise 2007 

ve 2008 yıllarında sırasıyla 8.000.000 TL ve 10.280.000 TL net kâr raporlamıştır. 

Aynı zamanda işletmenin nakit ve nakit benzerlerinde 2007 ve 2008 yıllarında 

sırasıyla 7.000.000 TL ve 10.000.000 TL tutarında artış gerçekleşmiştir.  

 

Eguisheim Telekom, raporlanan net kârın tamamını takip eden yılın başında nakit 

kâr payı olarak dağıtmıştır. 2009 yılında 3. Nesil (3G) cihaz lisanslarının verilecek 

olması yöneticilerin ileriki yıllarla ilgili nakit akış ve kâr beklentilerini daha da 

iyimser hale getirmiştir. Eguisheim İşletmesinin yöneticileri nakit akışlarının gelecek 

5 yılda %8 oranında, daha sonra ise %5 oranında sabit olarak büyüyeceğini tahmin 

etmektedirler. Tüm bu olumlu tabloya rağmen 2008 yılında başlayan ve 2009 

yılında da devam eden küresel ekonomik kriz nedeniyle Eguisheim İşletmesinin 

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri büyük oranda değer kaybına 

uğramıştır. Hisselerin satıldığı 2007 yılında 132.770.000 TL olan piyasa değeri 2009 

yılı sonunda satın alma tarihine oranla %40 düşerek 80.000.000 TL olarak 

gerçekleşmiştir.  

 

2009 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan 

Orhan Bey ise bir bağımsız denetim firmasında asistan denetçi olarak çalışmaya 

başlamıştır. Orhan Bey ilk olarak kıdemli denetçi Veli Bey’in gözetiminde Kolmar 

Elektrik İşletmesinin 31 Aralık 2009 yılında sona eren finansal tablolarının 

denetiminde görev almıştır. Denetimin tamamlanmasına ve finansal tabloların 

yayınlanmasına yakın bir zaman kala Orhan Bey Kolmar İşletmesinin mali işler 

müdürü Bahar Hanım’ın da katılacağı son toplantıya davet edilmiş ve bu durumdan 

oldukça memnun olmuştur.  

 

Toplantının başı oldukça olumlu geçmiş ve mali işler müdürü Bahar Hanım, Veli ve 

Orhan Bey tarafından önerilen tüm muhasebe düzeltmelerini yapmayı kabul 

etmiştir. Daha sonra Veli Bey Eguisheim İşletmesine ait hisselerin satın alınması 

esnasında ortaya çıkan ve bilançoda varlık olarak raporlanan şerefiye konusunu 

gündeme getirmiştir. Bahar Hanım devreye girerek bu konuda tartışılacak ne 

olduğunu merak ettiğini çünkü yeni muhasebe standartlarına göre şerefiyenin artık 

itfaya tabi tutulmadığını belirtmiştir.  

 

Veli Bey Eguisheim İşletmesinin hisse senetlerinin piyasa değerinin 2009 yılı 

içerisinde önemli ölçüde değer kaybına uğradığını ve bu nedenle özsermaye 

şerefiyesi ile ilgili olarak bir değer düşüklüğü zararı raporlanması gerektiğini 

belirtmiştir. Veli Bey değer düşüklüğüne ilişkin yaptığı hesaplamaları gösteren Ek-

3’te yer alan çalışma kâğıdını Bahar Hanım’a uzatmıştır.  

 

Bahar Hanım çalışma kâğıdında yapılan hesaplamalardan memnun kalmamış ve 

özellikle halka açılma sürecinde bu kadar yüksek tutarlı bir şerefiye değer 

düşüklüğü zararı kaydetmeyi kabul edemeyeceklerini belirtmiştir. Bahar Hanım 
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ayrıca bu durumun işletme ortaklarını ve üst düzey yöneticileri oldukça kızdıracağını 

söylemiştir. Birkaç dakika düşünen Bahar Hanım iştirakleri olan Eguisheim 

İşletmesinin yıllardır tutarlı bir şekilde nakit kâr payı dağıttığını ve bu kâr payının 

gelecekte de artmasının beklendiğini belirtmiştir. Ayrıca, bir şirketin değerinin 

gelecekteki net nakit akışlarının uygun bir iskonto oranı ile bugünkü değere 

indirgenmesi ile bulunacağını vurgulamıştır. Bahar Hanım işletmenin sermaye 

maliyetinin yaklaşık %12 olduğunu ve bu oran kullanılarak hesaplanacak işletme 

değerinin borsadaki piyasa değerinden oldukça yüksek çıkacağını iddia etmiştir. 

Bahar Hanım daha da ileri giderek Borsa İstanbul’un gelişmekte olan, spekülatif ve 

etkin olmayan bir piyasa olduğunu, dolayısıyla böyle bir Borsa’dan elde edilen 

piyasa değerinin şerefiye değer düşüklüğü testinde kullanılamayacağını iddia 

etmiştir.  

 

Toplantıda daha çok dinleyici konumda bulunan Orhan Bey her iki görüşün de haklı 

yanları bulunduğunu düşünmüştür. Toplantı sonunda konu ile ilgili olarak bir fikir 

birliğine varılamamış ve gelecek günlerde konuyu tartışmak üzere yeni bir toplantı 

yapılmasına karar verilmiştir. Veli Bey Orhan Bey’e konu ile ilgili bir görev vererek 

gelecek toplantıda sunulmak üzere soruna çözüm getirecek bir rapor hazırlamasını 

istemiştir.  

 

Sorular 

a. Kıdemli Denetçi Veli Bey tarafından hazırlanan şerefiye değer düşüklüğü 

testi hesaplamalarına ne ölçüde katılıyorsunuz, tartışınız. 

b. Muhasebe Müdürü Pınar Hanım tarafından ortaya atılan gerekçelere ne 

ölçüde katılıyorsunuz? Pınar Hanımın iddiaları sizce geçerli midir? 

c. Vak’a içerisinde sunulan bilgileri kullanarak bir değer düşüklüğü testi 

hazırlayınız ve sonuçları karşılaştırınız.   

 

NOT: Yukarıdaki soruları cevaplarken Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartlarının ilgili bölümlerinden yararlanmanız tavsiye edilir.  
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Ek 1: Kolmar Elektrik ve Eguisheim Telekom İşletmelerinin Satın Alma 

Öncesindeki Bilançoları ve Kolmar Elektrik İşletmesinin Satın Alma 

Sonrasındaki Bilançosu 

 
 KOLMAR 

30 Haziran 2007 

EGUISHEIM 

30 Haziran 2007 

KOLMAR 

30 Haziran 2007 

(Hisse alımı sonrası) 

Dönen Varlıklar 30.000.000 TL 50.000.000 TL 3.446.000 TL 

Duran Varlıklar 15.000.000 TL 20.852.850 TL 27.170.570 TL 

Şerefiye   14.384.430 TL 

TOPLAM 45.000.000 TL 70.852.850 TL 45.000.000 TL 

    

Borçlar 30.000.000 TL 10.000.000 TL 30.000.000 TL 

Sermaye 8.800.000 TL 44.000.000 TL 8.800.000 TL 

Diğer Özs. Kalemleri 6.200.000 TL 16.852.850 TL 6.200.000 TL 

TOPLAM  45.000.000 TL 70.852.850 TL 45.000.000 TL 

 

 

Ek 2: Satın Alma Esnasında Ortaya Çıkan Şerefiyenin Hesaplanması 
 EGUISHEIM, 30 Haziran 2007  

Dönen Varlıklar 50.000.000 TL  

Duran Varlıklar 20.852.850 TL  

-Borçlar (10.000.000 TL)  

Net Varlıklar 60.852.850 TL  

   

Satış Fiyatı  26.554.000 TL 

EGUISHEIM (Net Varlıkların %20’si)   (12.170.570 TL) 

Şerefiye  14.383.430 TL 

 

 

Ek 3: Denetçi Tarafından Hazırlanan Şerefiye Değer Düşüklüğü 

Hesaplamaları 
 30 Haziran 2007  

EGUISHEIM (Piyasa Değeri) 132.77.000 TL  

Satın alma fiyatı (%20) 26.554.000 TL  

EGUISHEIM (Net Varlıkların %20’si) (12.170.570 TL)  

Şerefiye 14.383.430 TL 14.383.430 TL 

   

 31 Aralık 2009  

EGUISHEIM (Piyasa Değeri) 80.000.000 TL  

KOLMAR’ın payı (%20) 16.000.000 TL  

Şerefiye Hariç İştirakler (12.170.570 TL)  

Düzeltilmiş Şerefiye 3.829.430 TL 3.829.430 TL 

   

Şerefiye Değer Düşüklüğü  (10.554.000 TL) 
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AKDENİZ MARINE BOYA * 

 

Burcu ADİLOĞLU+ 

 

Kıvanç Bey iktisat eğitimi sonrası amcasının gemi bakım onarım hizmetleri veren 

firmasında yetişmiş ve sonradan kendi danışmanlık şirketini kurmuştu. Gemi bakım 

onarım konularında tecrübesi ve hırslı kişiliyle sektörde kısa sürede aranan biri 

haline gelmişti. Limanlara yanaşan ve bakım-onarım ihtiyacı olan gemileri bu 

hizmeti veren işletmelerle buluşturuyor, toplam bakım bedelinden % 2 oranında 

komisyon alıyordu. Rutin bakım-onarım faaliyetlerinin bile büyük maliyetlerle 

gerçekleştiği gerçeği dikkate alındığında bu oran oldukça iyi bir tutardı. 

 

Gemi gövdelerinin büyük bölümü çelik ve ahşaptan imal edilmekte ve seyir anında 

güçlü ultraviyole ışınlara ve tuzlu deniz suyuna maruz kalmaktadır. Bu anlamda 

uygun pas önleme ve çürüme önleyici özelliklere sahip sistemlere sahip olmak önem 

taşıdığından son yıllarda gemi boyaları sektöründe çok büyük gelişmelerin olduğunu 

gören Kıvanç Bey tüm dikkatini bu sektör üzerinde yoğunlaştırmaya başlamıştı. 

Canla başla tüm performansını ortaya koyuyor, büyük bir hırsla daha çok 

kazanmanın peşinde koşuyordu. Pazardaki iyi kalitedeki boyaların büyük 

çoğunluğunun yabancı ülkelerden ithal ediliyor olmasından dolayı sektördeki iyi iş 

ilişkilerini de kullanarak yıllardır danışmanlık hizmeti verdiği şirketlerde kullanılan iyi 

kalitede boyaları ile bilinen CMA Marine Boyalarını Türkiye’ye getirmeye karar 

vermişti. Prosedür olarak CMA kendi şubeleri dışında başka bir işletmede 

boyalarının satışının yapılmasına izin vermiyordu. CMA yöneticileri Kıvanç Bey’in 

mesleki deneyiminden ve dürüstlüğünden çok etkilenmiş ilk defa başka bir ülkede 

ortaklık yaparak şube açmaya karar vermişlerdi. Böylelikle 2012 yılında Akdeniz 

Marine Boya Pazarlama Tic.Ltd. Şti. kurulmuştu. 

 

Kıvanç Bey danışmanlık hizmeti verdiği ve gemi bakım-onarımını yapan işletmelerin 

de Akdeniz Marine’den boya almasını şart koşmuştu böylece boya satışları 

konusunda da herhangi bir endişesi yoktu.  

 

CMA Marine Boya, 1930 yılında Hollanda’da dünyanın ilk zehirli1 (antifouling) gemi 

boya üreticilerinden biri olarak üretime başlamıştı. CMA Marine Boya zehirli 

boyaları, 1930'larda ABD donanmasında kullanılmaya başlandıktan sonra, dünyanın 

en iyi su altı boyaları olarak ile kabul görmüş ve tüm dünyaya yayılmıştı. Şirket aile 

üyeleri tarafından yönetilmekteydi ve daha alt kademelerde deniz boyaları 

                                                           
* Vak'ada isimler değiştirilmiş olmakla birlikte, yaşanmış olan bir işletmecilik 
durumu yansıtılmaktadır. Sorunlara yaklaşımın doğru veya yanlış olduğunu ifade 
etmez. 
 
+ Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
 
1 "Zehirli" ifadesi, boyanın deniz canlılarının gövdeye yapışmasını önleme niteliği 
nedeniyle sektörde kullanılan bir terimdir. 
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konusunda faaliyetlerde bulunmuş olan yönetici ve çalışan kadrolarına sahipti. 

Oldukça büyük bir işletme olmasına rağmen halka açık değildi.  

 

Şirket son kat boyaları ve zehirli boyalar olmak üzere iki ürün kategorisinde gemi 

boyaları üretip satmaktadır. Son kat boyaları gemilerin su yüzeyi üzerinde kalan 

kısmını boyamak için kullanılan boyalardır. Zehirli boyalar ise geminin su ile temas 

eden alt yüzeylerinde deniz canlıların yapışmasını (fouling)  engellemek için 

kullanılan çok özel bir boya (antifouling)  türüdür. Bu tabaka sürtünme direncini 

artırarak geminin hızını azaltır ve yakıt sarfiyatını artırır. Özellikle uzun yol 

gemilerinin ve farklı iklimlerde seyahat eden gemilerin bu boya ile mutlaka 

boyanması ve ayrıca bu boyanın bakımının zamanında yaptırılması çok önem 

taşımaktadır. CMA Marine boyanın ürettiği zehirli boyaların kalitesi oldukça yüksek 

olmakla birlikte, benzeri boyalar yaklaşık 4-6 ay arası dayanırken CMA zehirli 

boyaları 12 aya yakın bir süre gemilerin alt yüzeylerini korumaktadır. Bu özelliği ile 

CMA, boya üreticileri içerisinde üretim ve pazarlamada daha güçlü konuma gelerek, 

rekabet yeteneğini arttırmış ve önemli bir ticari avantaj sağlanmıştı. Dolayısıyla bu 

boyaların satış fiyatı piyasadaki benzer ürünlere göre yaklaşık 2 kat daha pahalıydı. 

 

CMA tarafından üretilen boyalar Türkiye’ye gönderilmekte ve Akdeniz Marine Boya 

bunları İstanbul'daki tersanelerde onarımı yapılan veya İstanbul açıklarından geçen 

yabancı bayraklı gemilere ve aracılık yaptığı gemi bakım ve onarımını yapan 

işletmelere satmaktaydı.  

 

Akdeniz Marine İşletmesinde Kıvanç Bey ile beraber toplam 11 kişi çalışıyordu. 

Şirketin tüm yönetim süreçleri yönetici Yeşim Hanım ve Kıvanç Bey tarafından 

yürütülmekteydi. Aynı zamanda CMA’nın Avrupa koordinatörü görevindeki Eddie, 

ayda bir kez gelip şirketin faaliyetini denetlemekteydi.  

 

Muhasebe bölümünde sadece iki kişi çalışıyor, tüm muhasebe kayıtları sadece 

muhasebe müdürü olan Yasemin Hanım tarafından yapılıyordu. Yasemin Hanım aynı 

zamanda tahsilat ve ödemelerden de sorumluydu. Yardımcısı Nurfet Hanım ise 

yönetim tarafından istenen faturaları hazırlıyor, müşterilere gönderiyordu, gelen 

faturaları ise dosyalıyordu. 

 

Kıvanç Beyden gelen talimat doğrultusunda şirketin muhasebe sisteminin düzenli bir 

şekilde işlemesi ve finansal tabloların hazırlanması Yasemin Hanımın göreviydi. 

Hazırlanan finansal tabloların incelenmesi ayrıca CMA’nın Avrupa koordinatörü Eddie 

tarafından da gerçekleştiriliyor ve Eddie tarafından CMA’ya rapor halinde 

sunuluyordu.  

 

Depoda bulunan iki kişi ise CMA tarafından gönderilen boyaları teslim almakta ve 

satışı yapılan boyaların gönderimini sağlamaktadır. Lojistik bölümü Akdeniz Marine 

tarafından satılan malların depodan tersanede bulunan gemilere taşınmasını 

sağlamaktaydı. Depo bölümü ile lojistik bölümü birbirine bağlı olarak çalışmakta, 

depodan malın gönderimi bu üç kişinin kontrolünde bulunmaktaydı. 

 



55 

 

Teknik bölümde ise beş inspektör  (teftiş görevlileri) çalışmaktaydı. Bu kişiler CMA 

tarafından işe başlangıç aşamasında eğitilmiş, teknik bilgi donanımı yeterli olan 

kişilerdi. Bunların görevi; gemilerin yaşı, büyüklüğü, katedeceği mil, taşıyacağı yük, 

sularında yüzeceği denizin su yapısı, tuzu, sıcaklığı vb faktörleri dikkate alarak 

teknik destekle en uygun boyanın satılmasını sağlamaktı.  

 

Şirkette çalışanlar ve iş bölümü ise şu biçimdeydi: 

 

Yönetim  (2 kişi) 

1) Kıvanç Bey 

2) Yeşim Hanım (Yönetici, İdari Sorumlu) 

 

Muhasebe (2 kişi) 

1) Yasemin Hanım (Muhasebe Müdürü)  

2) Nurfet Hanım (Yardımcı personel) 

 

Depo (2 kişi) 

1) Fazıl Bey (Depo Sorumlusu) 

2) Koray Bey (Yardımcı personel) 

 

Lojistik (1 kişi) 

      Nejat Bey 

 

Teknik Kısım (5 kişi) 

      5 İnspektör 

 

Akdeniz Marine’in kuruluşundan bir yıl sonra, 2013 yılı başlarında Kıvanç Bey ile 

CMA Marine Boya’nın Avrupa koordinatörü olan Eddie ile Seatech adında bir 

denizcilik danışmanlık şirketi kurmuşlardı. Kıvanç Bey ile Eddie uzun yıllardır 

tanışıklığını bir ortaklıkla sonuçlandırmıştı. Bu ortaklık CMA şirketinden saklanmış ve 

herhangi bir bildirimde bulunulmamıştı. 

 

2012 ile 2014 yılları arası Akdeniz Marine’de işler oldukça iyi gitmişti. Kıvanç Bey 

artan bu performanstan oldukça memnundu. CMA tarafından üretilen boyalar çok iyi 

satılıyordu. 3 yıl itibariyle piyasada sürekli artan bir pazar payına sahip olmuşlardı. 

Kıvanç Bey gelecekte daha da büyük paralar kazanacağından emindi. Yaşam 

standartları eskiye göre çok fazla değişmiş adeta başka bir hayat yaşamaya 

başlamıştı. Eddie ile kendilerine kurdukları bu işleyiş her ikisine de çok 

kazandırmıştı. Seatech adlı firmalarında CMA boyaları yanında diğer rakip 

markaların da boyalarını satmaya başlamışlardı. Ancak bu durumdan CMA’nın 

haberi yoktu. Tüm Akdeniz Marine çalışanları bu konuda uyarılmıştı. Bu ortaklıktan 

kimsenin haberi olmayacaktı.  

 

2015 yılının başları ise Kıvanç Bey için bu kadar mutluluk verici haberlerle dolu 

değildi. Bazı şeyler yolunda gitmiyordu. Kıvanç Bey, Akdeniz Marine adına CMA’dan 

boya sipariş ediyor CMA ısrarla malların gönderimini sağlamıyordu. Müşteri 
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siparişleri karşılanamıyordu. İşler neredeyse durma noktasına gelmişti. Tuhaf giden 

bir şeyler vardı. Kıvanç Bey Eddie’ye telefon ve e-mail yolu ile ulaşmaya çalışıyor, 

fakat hiçbir cevap alamıyordu. 25 Ocak 2015 sabahı işe geldiğinde posta kutusuna 

düşen e-mail ile yüzü bembeyaz kesilmişti. Şöyle yazıyordu: “25 Ocak 2015 itibari 

ile Akdeniz Marine ile tüm faaliyetlerimiz durdurulmuş ve tüm ticari anlaşmamız 

sona erdirilmiştir.”  

 

Ne olduğunu şaşıran Kıvanç Bey hemen telefona sarıldı ve Eddie’yi tekrar aradı. 

Günlerdir cevap verilmeyen telefonlar sonrası Eddie neredeyse telefon çalmadan 

açmıştı. Neler olduğunu sorduğunda ise “Olanlar için çok üzgünüm” cümlesinden 

başka bir yanıt alamamıştı. 

 

CMA’dan bir e-mail daha almıştı o gün. E-maili gönderen birim iç denetim 

departmanı idi.  

 

Ocak ayı başlarında Eddie’den bağımsız bir CMA iç denetim ekibi tarafından Yasemin 

Hanımın hazırladığı 2013 ve 2014 karşılaştırmalı finansal tabloları ve işletmenin 

muhasebe kayıt düzeni incelemeleri yapılmıştı. Akdeniz Marine şirketinin muhasebe 

kayıtlarında saptanan gerçeğe uygun olmayan hususlar olduğu belirtiliyordu. Ayrıca 

Seatech firmasının da varlığı öğrenilmişti. Şirket çalışanlarının başka işletme ile 

hiçbir ticari ilişkide bulunmaması gerekmekteydi. 

 

Eddie’nin bu usulsüz davranışının yanında CMA’da Avrupa bölgesinin satışlarını 

yüksek göstermek için birçok hileye başvurduğu da saptanmıştı. Akdeniz Marine 

faaliyetleri de bu nedenle detaylı incelemeye alınmıştı.  

 

İlk başta yapılan iş anlaşmasına göre de CMA’nın beraber çalıştıkları Akdeniz 

Marine’in hiçbir usulsüzlüğe karışmaması gerekmekteydi. Aksi takdirde sözleşmenin 

tek taraflı feshedilmesi söz konusu olacak ve CMA boya gönderimini durduracaktı. 

Kıvanç Bey, bekleyen 450.000 TL’lik boya siparişini nasıl karşılayacağını kara kara 

düşünüyordu.  

 

Nitekim bu usulsüzlükler sonrası CMA 2015 yılında Türkiye’ye şube açma kararı 

almış ve 20 Ocak 2015 tarihinde CMA-İstanbul Merkez Şubesi unvanıyla burada 

faaliyetine başlamış ve Ocak 2015 itibari ile Akdeniz Marine ile tüm faaliyetlerini 

durdurmuştu. Siparişi bekleyen boyaların satışı bu şirket üzerinden yapılacaktı. CMA 

artık diğer ülkelerde kendi şubelerini kuracak mümkün olduğunca diğer işletmelerle 

ortaklıklar kurmayacaktı. Şirketin iç denetim departmanı tüm çalışılan şirketlerde 

incelemelere başlamış ve bundan sonra yeni çalışılacak işletmelerde de baştan çok 

sıkı kurallar getirilecek ve tüm çalışanlar işletmeler denetime tabi tutulacaktı. CMA 

bundan böyle tüm faaliyetlerini yeni kurulan şubesi ile gerçekleştirecek. Nakit akışı 

yurtdışındaki merkez tarafından kontrol edilecek ve sadece Bank of Mitsubishi ile 

çalışacaktı. Böylece tüm nakit akışlarını belgeye dayandırarak yapacak ve 

Türkiye’den herhangi birinin parayı kullanmasına izin verilmeyecekti.  

 

CMA iç denetçilerinin yaptığı ön çalışma sonucu aşağıdaki hususlar saptanmıştı: 
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 İşletmenin hesaplarında bulunan nakit para muhasebeden sorumlu 

Yasemin Hanıma verilen talimat gereği işletme dışı hesaplara 

aktarılmıştır. Gerçek olmayan cari hesaplardan birisi Kıvanç Bey’in 

yeğeninin sahibi olduğu bir başka şirketin hesapları olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

 Kıvanç Beyin harcamalarında büyük artışlar olduğu gözlenmiştir, son 

1,5 yıl içinde 1 adet Audi A6 marka araç, 1 adet Jeep Renegade marka 

araç, 1 adet Truimph marka motorsiklet almıştır. Bunların hepsi eşinin 

üzerine kayıtlı olup ayrıca eşinin kendi kullandığı Porsche marka bir jeep 

de mevcuttur.  

 

 Kıvanç Bey bu süreçte ayrıca Beykoz sırtlarında kendine doğum günü 

hediyesi olarak bir villa satın almış ve yakın dostları ile bu villada çok 

şaşalı bir doğum günü kutlaması gerçekleştirmiştir. Yapılan doğum günü 

harcamaları Akdeniz Marine adına faturalanmış ve olağandışı giderler 

arasında gösterilmiştir. 

 

 Kıvanç Bey sahibi olduğu villanın bakım onarım faturalarını da Akdeniz 

Marine adına düzenlettirmiş ve muhasebe kayıtlarına ise depo bakım 

onarım gideri olarak özel maliyetlerde gösterilmiştir.  

 

 2014 yılında 1.000.000 liralık uzun vadeli banka kredisinin ne için 

alındığı bu paranın nerede olduğu Yeşim Hanım tarafından 

açıklanmamıştır. 

 

 CMA’ dan miktar iskontosundan yararlanmak adına büyük tutarlı alımlar 

yapılmıştır. Malın gönderimine henüz başlanmadan iptal edilmiş ve bu 

hususlar da her iki şirketin muhasebe kayıtlarında ters kayıtlarla 

düzeltilmiştir. 

 

 2014 yılı ve 2015 yılının ilk üç çeyreğinde Eddie üst üste bölgesel satış 

rekoru kırmış ve CMA’dan kar üzerinden prim almıştı. CMA’nın iç 

denetim bölümünün yaptığı çalışmaya göre Eddie tarafından yapılan 

satış tutarlarının şişirilmiş olduğunu saptamıştı. Akdeniz Marine gibi 

birkaç şirketle büyük tutarlı satış sözleşmeleri imzalanmış, dönem 

sonlarını takip eden dönemlerde bu satışlar iade ya da hata olarak 

gösterilmiş ve ters kayıtlarla kapatılmıştır. Eddie’ye verilen primler bu 

şişirilmiş satışlardan da kaynaklıydı. Konu detaylı olarak incelemeye 

alınmıştı. 

 

 Nurfet Hanım Maliye tarafından KDV iadeleri ile ilgili incelemeye alınmış 

olduğunu ve muhtemelen büyük tutarda usulsüzlük cezası ödemek 

zorunda kalınacağını ifade etmişti. Bu ceza, gümrük giderlerinin 

gerçekçi olmayan şekilde gösterilmesinden kaynaklanmıştır.  Benzer 
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işletmelerin gümrük giderleri ile karşılaştırıldığında şirketin gümrük 

giderlerinde bir anormallik olduğunu saptanmıştır.  

 

 Depo sorumlusu Fazıl Bey ile yapılan görüşme sonucu çalışılan gümrük 

müşavirinin Yeşim Hanımın bir akrabası olduğu tespit edilmiştir. CMA iç 

denetçileri bu durumu Yeşim Hanıma ilettiğinde ise kendisi herhangi bir 

sorun olmadığın, aralarında sadece uzaktan akrabalık ilişkisinin 

bulunduğunu ve uzun süredir düzgün bir şekilde çalıştıklarını ifade 

etmiştir.  

 

 İşletmede çalışan inspektörlerin işe giriş ve çıkış saatlerinde bir 

düzensizlik bulunmaktadır. Personelin firmadan çıkıp tersaneye 

gerçekten gidip gitmediğini sorgulayan bir sisteme sahip mevcut 

değildir. Aynı zamanda bu kişilere tahsis edilen araçların son yıla ait 

akaryakıt harcamaları incelendiğinde olması gerekenden çok fazla 

olduğu ve petrol istasyonlarının lokasyonları inspektörlerin gitmiş 

olduğu tersaneler ile farklı yönlerde olduğunu gözlenmiştir. 

 

Kıvanç Bey, eline son iki yılın finansal tablolarını aldı. Acaba sorun neredeydi, CMA 

tarafından istenilen tüm raporlar zamanında Eddie’ye sunulmuştu. Hatta ilk başlarda 

uluslararası standartlarda finansal tablo hazırlamak zorunluluğunda oldukları halde 

Eddie onlara bir kolaylık sağlamış vergi kanunları doğrultusunda hazırlanan finansal 

tabloların İngilizceye çevrilmesinin de yeterli olduğunu söylemişti. Finansal tabloları 

sadece Eddie görüyor ve denetliyordu. Nasıl oluyor da CMA tarafından bu kadar bilgi 

toplanmıştı? CMA denetçileri ne zaman gelmişti? Nasıl bilgi toplamıştı? Bundan bile 

haberi yoktu. 

 

E-mail şöyle devam ediyordu: 

“Yapılan ön incelememiz kapsamında şimdilik yukarıdaki hususlar saptanmıştır. İç 

denetim bölümümüzün incelemeleri devam etmektedir. Ayrıca hile denetçileri 

tarafında da gerekli incelemeler yapılacaktır. Akdeniz Marine ile ilgili konunun 

hukuki boyuta taşınması için de ayrıca gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bundan 

sonra şirket avukatımız hukuki süreç ile ilgili bilgileri tarafınıza iletecektir.” 

 

Kıvanç bey ne yapacağını şaşırmıştı. Neler oluyordu? Bu işten nasıl kurtulacaktı. 

Ticaret hayatında herkes benzer yollara başvuruyordu. Kendisine göre usulsüz olan 

hiçbir şey yoktu. Sadece 2014 yılı biraz zararla kapatılmıştı ama bu da ticaret 

hayatında çok normaldi. 

 

Eddie’yi arayıp CMA’yı aleyhinde açılacak davadan vazgeçirmekten başka çaresinin 

olmadığını düşündü bir an. Evet, bu işi çözse çözse Eddie çözerdi. Tüm CMA 

çalışanları ile arası son derece iyiydi. Ne yapıp edip Eddie CMA yönetimini 

vazgeçirirdi. Her türlü anlaşmaya varmaya hazırdı. Eddie’yi cep telefonundan aradı. 

Telefondan gelen ses şuydu: “Aradığınız numara kullanılmamaktadır”…  
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İSTENENLER: 

 
a. Akdeniz Marine’nin iç kontrol sistemini değerlendiriniz.  

 
b. Akdeniz Marine’de ne gibi usulsüzlükler yapılmıştır? Yorumunuzu hile 

üçgenini göz önüne alarak yapınız.  
 

c. Yapılan hileleri ortaya çıkarmak için görevlendirilen “hile denetçisi” 
olsaydınız yaklaşımınız nasıl olurdu? Ne gibi kanıtlar toplardınız? Kısaca 

açıklayınız. 
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AKDENİZ MARINE BOYA PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ. BİLANÇO   

      

AKTİF ( VARLIKLAR )   PASİF(KAYNAKLAR)   

  31.12.2013 31.12.2014   31.12.2013 31.12.2014 

I- DÖNEN VARLIKLAR 4.749.090 7.899.501 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.430.953 8.743.215 

  HAZIR DEĞERLER 175.155 125.865   MALİ BORÇLAR 116.171 66.684 

    KASA 8.626 35.183     BANKA KREDİLERİ 115.010 63.923 

    ALINAN ÇEKLER 0 16.138     DİĞER MALİ BORÇLAR 1.161 2.761 

    BANKALAR 166.529 74.544   TİCARİ BORÇLAR 4.184.480 8.464.803 

  TİCARİ ALACAKLAR 814.528 852.817     SATICILAR 4.160.642 8.440.710 

    ALICILAR 783.526 818.224     DİĞER TİCARİ BORÇLAR 23.838 24.093 

    VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 11.500 11.500 

  ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER 

YÜKÜMLÜLÜKLER 56.478 211.728 

    DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 0 1.652     ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 43.937 196.081 

    ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 19.502 21.441 

    ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK 

KESİNTİLERİ 12.541 15.647 

  DİĞER ALACAKLAR 465.874 34.359   BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 73.824 0 

    ORTAKLARDAN ALACAKLAR 463.205 31.690 

    DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜK. 

KARŞ. 73.824 0 

    DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 2.669 2.669      

  STOKLAR 2.212.049 3.229.868      

    TİCARİ MALLAR 1.789.312 2.959.023      

    DİĞER STOKLAR 132.593 0      

    VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 290.145 270.845 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 1.000.0000 

  GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR 

TAHAKKUKLARI 1.472 921      

    GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 1.472 921      

  DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1.080.011 3.655.672      

    DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 425.068 649.381      

    DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ 410.418 2.609.942      

    PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 51.533 0      

    İŞ AVANSLARI 18.362 201.919      

    PERSONEL AVANSLARI 41.123 60.923    

    DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 133.507 133.507    
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AKDENİZ MARINE BOYA PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ. 

    

II- DURAN VARLIKLAR 137.540 604.689 III- ÖZ KAYNAKLAR 455.677 -239.025 

  TİCARİ ALACAKLAR 2.212 2.375   ÖDENMİŞ SERMAYE 39.250 50.000 

    VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 2.212 2.375     SERMAYE 50.000 50.000 

  MADDİ DURAN VARLIKLAR 125.040 244.362     ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) -10.750 0 

    TAŞITLAR 101.329 121.131   GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 145.093 430.331 

    DEMİRBAŞLAR 34.233 161.640     GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 145.093 430.331 

    BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) -10.522 -38.408   GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -13.904 -13.904 

  MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.600 351.683     GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI -13.904 -13.904 

    ÖZEL MALİYETLER 4.000 353.683   DÖNEM NET KARI (ZARARI) 285.238 -1.705.452 

    BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) -1.400 -2.000     DÖNEM NET KARI 285.238 0 

  GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR 

TAHAKKUKLARI 7.688 6.268     DÖNEM NET ZARARI (-) 0 -1.705.452 

    GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 7.688 6.268      

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 4.886.630 8.504.190 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 4.886.630 8.504.190 
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AKDENİZ MARINE BOYA PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ. 

2013 ve 2014 YILI GELİR TABLOLARI 

 

        2013 YILI 2014 YILI  

A- BRÜT SATIŞLAR   10.290.409 14.793.670 

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)   -536 -4.026.608 

C- NET SATIŞLAR   10.289.873 10.767.062 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)   -8.809.286 -9.199.202 

  BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI 1.480.587 1.567.860 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-)   -1.230.301 -1.981.183 

  FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI   250.286 -413.323 

F- 

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE 

KÂRLAR 298.309 84.487 

G- 

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE 

ZARARLAR (-) -134.060 -383.230 

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)   -1.245 -208.046 

  OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR   413.290 -920.112 

I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR   0 0 

J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR -54.228 -785.341 

  DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI   359.061 -1.705.452 

K- 

DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 

YÜKÜM.KARŞ.(-) -73.824 0 

  DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 285.238 -1.705.452 
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BLACK STOCKINGS FUTBOL A.Ş. ()() 

 

Özgür M. ESEN+ 

 

2012 yılının Haziran ayında İşletme Fakültesinden mezun olan Barış Dal, kariyeri 

konusunda ne yapacağına henüz karar verememişti. Çocukluğundaki futbolcu olma 

hayalini gerçekleştiremeyen Barış, üniversiteden mezun olduktan sonra çeşitli 

sektörlerde çalışmış ve kendisine hangisinin en uygun olduğunu seçmeye çalışmıştı. 

Edindiği iş deneyimlerinden sonra 2013 yılı başlarında kendisine en uygun sektörün 

bankacılık olduğuna karar vermiş ve büyük bir bankanın kredi analizi bölümünde 

uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştı.  

 

Küçük işletmelerin kredi taleplerinin analizine ilişkin verilen görevleri bir uzman 

analistin yanında yerine getirmeye başlayan Barış, ilk başlarda işe ve yoğun 

tempoya alışmakta zorlanmıştı.  Üniversitede aldığı eğitim altyapısı ve çalışkanlığı 

sayesinde kısa sürede yaşadığı zorlukların üstesinden gelmiş ve orta büyüklükteki 

şirketlerin kredi analizleri için iki uzman ve bir uzman yardımcısından oluşan 

ekiplerde yer almıştı. Bu dönemde hazırladığı raporlar ve yaptığı analizler sayesinde 

üst düzey yöneticilerin birkaç kez takdirini de kazanmıştı. Bu gelişmeler bir taraftan 

Barış’ı çok mutlu ederken diğer taraftan büyük şirketlerin kredi analizlerini yapan 

ekiplere dahil olma hevesini artırmış ve kendisine 8 ay içinde bu ekiplerden birine 

katılma hedefini koymuştu. Normalde uzman yardımcıları şirket içinde en az iki yıllık 

deneyimden sonra büyük şirketlerin kredi analizi ekiplerine atanmaktaydı. 

 

2014 yılının Eylül ayında yıllık izninden dinlenmiş ve enerjisini toplamış bir şekilde 

işinin başına dönen Barış, borsada işlem gören ve Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartlarını uygulayan büyük bir şirketin kredi analizini yapacak ekibe alındığını 

öğrenmişti. Ekip bir baş analist, iki uzman ve iki uzman yardımcısı olmak üzere 5 

kişiden oluşmaktaydı. Hedefini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Barış, asıl 

sürprizi analiz edilecek işletmeyi öğrenince yaşamıştı. Çocukluğundan beri futbol 

düşkünü olan Barış’ın yeni görevlendirildiği şirket, Black Stockings isimli ülkedeki en 

üst düzey futbol liginde oynayan ve birçok şampiyonluğu bulunan popüler spor 

kulüplerinden biriydi. Ayrıca Black Stockings Kulübü amatör branşlarda da faaliyet 

göstermekte ve bu dallarda da birçok başarı elde etmekteydi. Bu durumdan büyük 

heyecan duyan Barış’a baş analist tarafından, Black Stockings Futbol Anonim 

Şirketinin (A.Ş.) geçmişe dönük olarak 3 yıllık finansal tablolarını inceleyerek, 

                                                           

 Kuruluş tarihi 1901 olan Black Stockings (Siyah Çoraplılar) Türkiye’de kurulan ilk 

Türk Futbol kulübüdür. Çok kısa ömürlü olan Black Stockings Kulübü, sadece tek bir 
maç oynayabilmiş ve hemen ardından aynı yıl içinde kapatılmak zorunda 
kalınmıştır. Türkiye’de kurulan ilk Türk Futbol Kulübünün anısına bu vak’anın ismi 
Black Stockings olarak seçilmiştir.  


 Vak'a kamuya açıklanmış bilgilere dayanmaktadır, ancak şirket adları 

değiştirilmiştir. Konunun doğru veya yanlış ele alındığını göstermez. 
 
+ Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
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önemli kalemlerin detaylı olarak açıklamasını ve bu kalemlerin yorumlanmasını 

içeren bir rapor hazırlaması görevi verilmişti.  

 

Barış, Black Stockings Kulübü ile Black Stockings Futbol A.Ş.’nin tüzel olarak 

birbirinden ayrı olduğunu bilmekteydi. Kulüp, 2000 yılında Black Stockings (BS) 

markalarının ticari kullanım hakları ile futbol takımına ilişkin tüm medya, reklam, 

imaj ve pazarlama haklarını otuz yıllığına Futbol Anonim Şirketine devretmişti. 

Ayrıca 2010 yılında da futbol takımı ile futbol akademisinin tüm hak ve borçları 

Futbol A.Ş.’ye devredilmişti.  Futbol A.Ş.’nin A ve B olmak üzere iki çeşit hisse 

senedi bulunmaktaydı. Tamamı BS Kulübüne ait olan A cinsi hisse senetleri, 

sahibine 7 kişilik yönetim kurulu üyelerinden 6 adedini belirleme hakkını veriyordu 

ve bu hisse senetleri devredilemezdi. 31 Mayıs 2012 tarihi itibariyle Kulüp Futbol 

A.Ş.’nin,%25’i A ve %30’u B cinsi hisse senetlerinden oluşmak üzere, toplam 

%55’lik payına sahipti. Futbol A.Ş.’nin geriye kalan %45’lik bölümü ise halka açıktı. 

BS Futbol A.Ş.’nin tüm kontrolü ana ortak olan BS Kulübünün elindeydi. Black 

Stockings Kulübü de dernek statüsündeydi. 

 

Futbol şirketlerinin mali yılları diğer işletmelerden farklı olduğu için incelemeye BS 

Futbol A.Ş.’nin 31 Mayıs 2012 tarihli bilançosundan başlamaya karar vermişti. 

Futbola meraklı olan Barış, BS Kulübünün kadrosunda birçok ünlü futbolcunun 

olduğunu biliyordu. Futbolcu bonservis bedellerinin yüksek olduğunu tahmin ettiği 

için ilk olarak BS Futbol A.Ş.’nin maddi olmayan duran varlıklarına (MODV) ilişkin 

dipnotunu incelemiş ve toplam net değeri 68.133.901 TL olan MODV’lerin neredeyse 

tamamının futbolcu bonservislerinden oluştuğunu tespit etmişti. Bunun üzerine 

futbolcu bonservis bedellerinin bilanço toplamının önemli bir kısmını oluşturacağı 

düşüncesiyle bilanço toplamına bakmış ve varlık toplamının 582.080.317 TL 

olduğunu görmüştü. Ancak futbolcu bonservis bedellerinin, varlık toplamının sadece 

yaklaşık %12’si kadar olduğunu hesaplayınca ilk düşüncesinin hatalı olduğunu 

anlamıştı (Black Stockings Futbol A.Ş.’nin 31 Mayıs 2012 tarihli bilançosu EK’de 

sunulmuştur). 

 

BS Futbol A.Ş.’nin varlık toplamının futbolcu bonservis bedellerinin yaklaşık 8,5 katı 

olduğunu tespit eden Barış, varlık toplamının oldukça yüksek olduğunu aklından 

geçirmiş ve en önemli varlık kalemini tespit etmek için varlıkları incelemeye 

koyulmuştu. Bilançoya kabaca baktığı anda 445.527.692 TL’lik tutarı ile varlık 

toplamının yaklaşık %76,5’inin tek bir kalemde olduğunu fark etmişti. Demek ki bu 

kalem BS Futbol A.Ş. açısından çok önemliydi.  

 

Barış kalemin ismine baktığında şok olmuştu. Çünkü bu kadar önemli bir kalem 

bilançoda “Diğer Duran Varlıklar” ismi ile sunulmuştu. Daha önce ne üniversitede 

aldığı eğitimde ne de edindiği iş deneyimlerinde bilanço tutarı açısından bu kadar 

büyük tutardaki bir unsurun “Diğer” başlığı altında sunulduğuna rastlamamıştı. Bu 

nedenle BS Futbol A.Ş.’nin bilançosunda karşılaştığı bu duruma çok şaşırmıştı. 

Ayrıca bilanço toplamı ile karşılaştırıldığında tutar olarak çok büyük olan bu kalemin 

detaylarını açıklayıp, gerekli yorumları yapamaz ise baş analiste sunacağı raporun 

anlamsız olacağını bilmekteydi.  
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Karşılaştırma açısından bir önceki yılsonu bilançosu olan 31 Mayıs 2011 tarihli 

bilançoya baktığında “Diğer Duran Varlıklar” kalemi tutarının sadece 6.397.271 TL 

olduğunu görünce istem dışı olarak yutkunmuştu. Bir yıl içinde yaklaşık olarak 440 

milyon TL tutarında bir artışın nasıl gerçekleşmiş olabileceğini ve niye bu kalemin 

açıkça belirtilmediğini bir türlü anlayamamıştı.  

 

Barış hemen bu kalemin açıklaması olan 13üncü dipnotu açmış ve aşağıdaki 

açıklama ile karşılaşmıştı. 

 

DİPNOT 13: Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler: 

Diğer Duran Varlıklar (TL)  
  31 Mayıs 2012 31 Mayıs 2011 

Gelecek Yıllara Ait Giderler (VIP, Kombine, Loca) (*) 442.907.750 ---- 

Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 2.420.686 6.397.271 

Verilen Sipariş Avansları 199.256 ---- 

Toplam 445.527.692 6.397.271 

(*)Black Stockings Futbol A.Ş., 26 Nisan 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 

toplantısında alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca; Black Stockings Kulübünün 

intifa hakkına sahip olduğu stadın 2014 – 2030 yılları arası VIP, kombine ve 

localarının pazarlama hakları ile koltuk gelirlerinin devri için Kulüp ile hazırlanmış 

olan devir sözleşmesinin imzalanması ve yürürlüğe girmesine, Su Yatırım Menkul 

Kıymetler A.Ş.’den alınmış değerleme raporunun aynen onaylanmasına, adil ve 

makul olduğu bahse konu raporda belirtilmiş olan devir işlemlerinin bu doğrultuda 

sonuçlandırılmasına, devir bedeli olarak bu Değerleme Raporunda belirlenmiş olan 

442.907.750 TL’nin esas alınmasına karar verilmiş ve buna müteakip devir işlemi 

yapılmıştır. 

 

13üncü dipnottaki açıklamaları gören Barış’ın aklı iyice karışmıştı. Stadın tüm 

haklarının Kulüpte olduğunu biliyordu. Anladığı kadarıyla bu sözleşme ile 

gelecekteki VIP, kombine ve locaların pazarlama hakları ile koltuk gelirleri Futbol 

A.Ş.’ye devredilmişti. 

 

İlk olarak sadece sözleşmeye istinaden böyle bir olayın varlık olarak tanınıp 

tanınamayacağına karar verememişti. Bildiği kadarıyla sadece sözleşmenin 

yapılması bir finansal olayın doğması için yeterli değildi. Bir finansal olayın 

muhasebe bilgi sistemine dahil olabilmesi için gerçekleşmiş olması gerekmekteydi. 

Anladığı kadarıyla bu anlaşma ile gelecekteki VIP, kombine ve loca pazarlama 

hakları ile koltuk gelirleri Kulüpten BS Futbol A.Ş.’ye devredilmişti. Diğer bir 

ifadeyle, ana ortaklıkla yapılan bir işlemdi. 

 

İkinci olarak aklında soru işareti uyandıran konu ise sözleşme bedeli ile ilgiliydi. 

2014 – 2030 yılları arasını kapsayan sözleşmede yer alan gelecekteki gelirlerin 

hangi yöntem ile tespit edildiği ve sözleşme bedelinin nasıl hesaplandığı konusunda 

tatmin edici bir açıklamaya rastlamamıştı. Ayrıca söz konusu sözleşme bedelinin 

gelecekteki değer üzerinden mi yoksa bugünkü değer üzerinden mi yansıtıldığı da 

net değildi. 
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Üçüncü olarak da sözleşme tutarının “Peşin Ödenmiş Giderler (Gelecek Yıllara Ait 

Giderler)” hesabına kaydedildiğini dipnot açıklamasında görmüştü. Hiçbir ödeme 

yapılmamasına rağmen sözleşme tutarı nasıl olurda bu hesaba kaydedilebilmişti. 

 

Barış, tüm bu sorular aklında dolaşırken, ilgili sözleşmenin varlık olarak tanınması 

ve herhangi bir bedel ödenmemesi nedeniyle aynı tutardaki bir borcun da BS Futbol 

A.Ş.’nin bilançosunda olması gerektiğini düşünmüştü. Bilançonun borçlar bölümüne 

baktığında uzun vadeli yükümlülükler arasında yer alan “İlişkili Taraflara Diğer 

Borçlar” kaleminde sözleşme bedeli olan 442.907.750 TL tutarındaki borcu 

görmüştü. Bu borca ilişkin 22inci dipnota baktığında sadece aşağıdaki kısa 

açıklamaya rastlamıştı. 

 

DİPNOT 22: İlişkili Taraf Açıklamaları 

Uzun Vadeli Diğer Borçlar (TL)  
    31 Mayıs 2012 31 Mayıs 2011 

Black Stockings Kulübü 

 

442.907.750 ---- 

Toplam   442.907.750 ---- 

 

Barış bu dipnottan ilgili borcun brüt tutarından mı yoksa indirgenmiş bugünkü 

değerinden mi sunulduğunu anlayamamıştı.  

 

Ne yapacağını bilemeyen Barış bu hususlara ilişkin herhangi bir açıklama olup 

olmadığını öğrenmek için bağımsız denetim raporuna bakmıştı. BS Futbol A.Ş.’nin, 

31 Mayıs 2012 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolar ve dipnot 

açıklamalarına ilişkin bağımsız denetim raporunda, şartlı görüş aldığını görmüştü. 

Şartlı görüşün dayanağına ilişkin paragrafta aşağıdaki açıklamaya rastlamıştı. 

 

ŞARTLI GÖRÜŞÜN DAYANAĞI 

UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardına göre finansal 

varlık ve borçların ilk kayda alınmalarına müteakiben etkin faiz yöntemi ile 

muhasebeleştirilmeleri gerekmektedir. Dipnot 22’de açıklandığı üzere, Şirket’in, 31 

Mayıs 2012 tarihi itibariyle, ana ortağı olan Black Stockings Kulübü Derneği’ne 

481.626.872 TL tutarında ticari olmayan borcu olup, bu borcun Dipnot 1’de 

açıklanan sermaye artışına istinaden 9 Temmuz 2012 tarihine kadar özkaynaklara 

eklenen tutar olan 153.421.455 TL hariç olmak üzere kalan 328.205.417 TL’lik tutar 

belirli bir vadesi olmadığından etkin faiz yöntemi ile muhasebeleştirilmemiştir. 

 

Bağımsız denetim raporundaki bu açıklamadan, ilgili borcun ve dolayısıyla varlığın 

bugünkü değere indirgenmediğini anlamıştı. Barış’a, 2014 – 2030 yıllarını kapsayan 

sözleşme bedelinin, bugünkü değere indirgenmeden, brüt tutardan finansal 

tablolara yansıtılması oldukça yanlış gelmişti. 

 

Ayrıca belirtilen sermaye artışı sonucunda özkaynaklara eklenen 153.421.455 TL 

konusunda kafası iyice bulanmıştı. Derhal 1 nolu dipnotu açmış ve aşağıdaki 

açıklamayla karşılaşmıştı. 

 



67 

 

DİPNOT 1: Şirket Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 

Şirket yönetimi 2 Mayıs 2012 tarihli yönetim kurulu kararında 2.788.084 TL olan 

çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 400 bedelli) 

13.940.421 TL’ye çıkarılmasına, mevcut ortakların rüçhan haklarında herhangi bir 

kısıtlama yapılmamasına ve mevcut ortakların rüçhan haklarının nominal değeri 1 

TL olan hisse için 25 TL karşılığında primli olarak kullandırılmasına karar vermiştir. 

Şirket, mevcut ortakların rüçhan haklarının nominal değeri 1 TL olan hisse için 

sermaye artışını 25 TL karşılığında primli olarak kullandırdığından bu artış ile birlikte 

Şirket’e 278.808.438 TL fon girişi sağlanması hedeflenmiştir. 

 

Bu açıklamayla yetinmeyen Barış, BS Futbol A.Ş.’nin 31 Mayıs 2013 tarihinde sona 

eren dönemine ait finansal tablo ve dipnot açıklamalarına bakmaya başlamıştı. 31 

Mayıs 2013 tarihli bilançoda uzun vadeli yükümlülükler arasında yer alan “İlişkili 

Taraflara Diğer Borçlar” tutarının 193.392.045 TL’ye düştüğünü, “Ödenmiş 

Sermaye” kaleminin 13.940.422 TL’ye çıktığını, “Hisse Senedi İhraç Primleri” kalemi 

tutarının 269.330.743 TL olduğunu tespit etmişti. Bunların sonucunda işletmenin 31 

Mayıs 2012 tarihinde eksi 251.281.007 TL olan özkaynak toplamının eksi 

70.677.892 TL’ye yükseldiğini farkına varmıştı. Ayrıca bilançonun varlıklar 

bölümündeki “Diğer Duran Varlıklar” kaleminin yine yaklaşık 445 milyon TL 

olduğunu görmüştü (Black Stockings Futbol A.Ş.’nin 31 Mayıs 2013 tarihli bilançosu 

EK’de sunulmuştur).  

 

31 Mayıs 2013 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ilişkin dipnot açıklamalarının 

özkaynaklar ile ilgili 14üncü dipnotunda; “Cari dönemde Şirket’in sermayesinin 

11.152.338 TL artışla birlikte 2.788.084 TL’den 13.940.422 TL’ye çıkarıldığı, 

sermaye artışı ile birlikte 269.330.743 TL tutarında hisse senedi ihraç priminin 

muhasebeleştirildiği, toplam 280.483.081 TL tutarındaki bu sermaye artışının 

164.833.344 TL’sinin Black Stockings Kulübü Derneği’ne olan borçlara mahsup 

edildiği ve 115.649.344 TL nakit girişi sağlandığı” açıklamasıyla karşılaşmıştı. 

 

“İlişkili Taraflara Diğer Borçlar” kaleminin açıklandığı 23üncü dipnota baktığında da 

aşağıdaki bilgilere ulaşmıştı. 

 

DİPNOT 23: İlişkili Taraf Açıklamaları 

Uzun Vadeli Diğer Borçlar (TL)  

    31 Mayıs 2013 31 Mayıs 2012 

Kulüp (*) 

 

164.942.657 442.907.750 

Kulüp Sermaye Avansı (**)   28.449.388 ----  

Toplam   193.392.045 442.907.750 

(*) Kulüp, Black Stockings Futbol A.Ş. ile yapmış olduğu 9 Şubat 2012 ve 26 Nisan 

2012 tarihli devir sözleşmelerine istinaden intifa hakkına sahip olduğu stadın 2014 – 

2030 yılları arası VIP, kombine ve locaların pazarlama hakları ile koltuk gelirlerini 

Black Stockings Futbol A.Ş.’ye devretmiştir. İlgili hesap devir sonucunda oluşan 

442.907.750 TL tutarındaki borçtan, Black Stockings Futbol A.Ş.’nin cari yılda 

yapmış olduğu sermaye artışından doğan rüçhan haklarının Kulüp tarafından 
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kullanılmasından dolayı Black Stockings Futbol A.Ş.’den olan alacağının 

164.793.489 TL tutarındaki kısmının mahsup edilmesi ve dönem içindeki ödemeler 

ve kısa vadeli diğer borçlara sınıflamalar sonucu kalan net borç bakiyesini ifade 

etmektedir.  

(**) Kulüp’ten cari dönem içinde ileriki dönemlerde gerçekleşecek sermaye 

artışlarında kullanılmak üzere transfer edilen nakit fon girişlerini ifade etmektedir. 

 

Anlaşılan BS Futbol A.Ş., BS Kulübüne olan borcunun 164.793.489 TL tutarındaki 

kısmına karşılık 1 TL nominal değerinde yeni hisse senedi çıkararak tanesini 25 

TL’den Kulübe vermiş ve üstüne de ileride gerçekleşecek sermaye artışlarına 

istinaden Kulüpten 28.449.388 TL nakit para almıştı. Ancak avans olarak aldığı 

tutarla ilişkili bir sermaye artırımı kararına rastlayamamıştı. 

 

Barış’ın aklına en çok takılan konulardan biri de, gelecekte “Peşin Ödenmiş Giderler” 

hesabının nasıl ortadan kalkacağı (kapatılacağı) ve koltuk (VIP, Loca ve Kombine) 

satışlarının nasıl muhasebeleştirileceğiydi. Futbol A.Ş. sözleşme bedelini gelecekteki 

değerden kaydetmiş ve bugünkü değere indirgememişti. Bir başka ifadeyle, “Peşin 

Ödenmiş Giderler” hesabına yazılan tutar kadar koltuk satış bedeli olacaktı. Bu 

sözleşme ile Futbol A.Ş.’nin nasıl gelir elde edeceğini çözememişti çünkü Futbol 

A.Ş.’ye koltuk gelirleri gelecekteki değer üzerinden devredilmişti. Bugüne 

indirgenmiş tutar üzerinden devredilmiş olsaydı, paranın zaman değeri nedeniyle, 

bugünkü ve gelecekteki değer arasındaki fark kadar Futbol A.Ş.’nin faiz geliri 

olacaktı. Ancak mevcut durumda ileride koltuklar satıldıkça satış bedellerinin ve 

Peşin Ödenmiş Giderlerin nasıl muhasebeleştirileceğine bir türlü çözüm 

bulamıyordu.  

 

Edindiği tüm bu açıklamalar ve bilgiler sonucunda işin içinden çıkamaz konuma 

gelen Barış, yazacağı rapor hakkında kara kara düşünmeye başlamıştı.  

 

 

 

İSTENENLER: Barış’a cevap bulamadığı aşağıdaki sorular konusunda yardımcı 

olunuz. 

 

a. Finansal tablolarda “Diğer” ifadesi hangi amaçla kullanılmaktadır? “Diğer” 

başlığı altında sunulan kalemlere ilişkin genel bir standart bulunmakta 

mıdır?  

 

b. Black Stockings Kulübü ile Black Stockings Futbol A.Ş. arasında yapılan ve 

stadın gelecekteki VIP, kombine ve loca pazarlama hakları ile koltuk 

gelirlerinin devrini içeren sözleşme, bu koşullar altında Black Stockings 

Futbol A.Ş.’nin bilançosunda varlık olarak sunulabilir mi? 
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c. Bu sözleşmenin varlık olarak tanınması durumunda, sözleşme tutarının 

Black Stockings Futbol A.Ş.’nin bilançosunda “Peşin Ödenmiş Giderler” 

kaleminde sunulması doğru mudur? 

 

d. Vadesi belli olamayan uzun vadeli bir borç bilançoda brüt değerinden mi 

yoksa bugünkü değerinden mi sunulmalıdır? Bugünkü değerden 

sunulacaksa vade süresi nasıl belirlenmelidir? 

 

e. d. maddesinde vurgulanan durumu Diğer Duran Varlıklar altında sunulan 

“Peşin Ödenmiş Giderler” açısından da tartışınız. 

 

f. Bir şirket borçların kapatılmasına karşılık sermaye artışı yapabilir mi? Black 

Stockings Futbol A.Ş.’nin Black Stockings Kulübü ile arasındaki tüm bu 

işlemler sonucunda yaptığı sermaye artışı ne kadar gerçekçidir? 

 

g. Black Stockings Futbol A.Ş., gelecekte “Peşin Ödenmiş Giderler” hesabının 

kapatılmasını nasıl muhasebeleştirmelidir? Bu sözleşme sonucunda Futbol 

A.Ş. açısından gelecekte herhangi bir gelir doğacak mıdır? Eğer bir gelir 

doğuyorsa bu gelir nasıl muhasebeleştirilmelidir?  
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EK 1: BLACK STOCKINGS FUTBOL A.Ş. 31.05.2013, 31.05.2012 ve 31.05.2011 

Tarihli Konsolide Bilançoları(TL)  

 

 

31 Mayıs 2013 31 Mayıs 2012 31 Mayıs 2011 

VARLIKLAR   

  Dönen Varlıklar  101.537.027 56.090.104 81.503.279 

Nakit ve Benzerleri 18.218.669 7.098.871 9.980.447 

Ticari Alacaklar 61.158.048 30.888.585 18.453.132 

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 61.158.048 30.888.585 18.453.132 

Diğer Alacaklar 1.444.157 323.067 37.565.731 

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.083.283 0 37.140.566 

Diğer Alacaklar 360.874 323.067 425.165 

Stoklar 11.743.122 8.405.247 8.629.986 

Diğer Dönen Varlıklar 8.973.031 9.374.334 6.873.983 

Duran Varlıklar  552.396.740 525.990.213 59.519.380 

Ticari Alacaklar 0 0 1.559.164 

Diğer Alacaklar 47.702 11.939 32.501 

Maddi Duran Varlıklar 12.256.432 12.098.758 8.753.618 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 95.105.709 68.133.901 42.687.968 

Ertelenmiş Vergi Varlığı 182.851 217.923 88.858 

Diğer Duran Varlıklar 444.804.046 445.527.692 6.397.271 

TOPLAM VARLIKLAR 653.933.767 582.080.317 141.022.659 

 

   

KAYNAKLAR  

  Kısa Vadeli Yükümlülükler 389.256.453 241.639.380 205.678.561 

Finansal Borçlar 135.826.358 69.463.737 56.574.221 

Ticari Borçlar 85.269.273 51.085.049 52.577.825 

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0 3.544 

İlişkili Olamayan Taraflara Ticari Borçlar 85.269.273 51.085.049 52.574.281 

Diğer Borçlar 127.589.920 93.404.893 51.371.482 

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 58.612.471 38.733.110 3.289.461 

İlişkili Olamayan Taraflara Diğer Borçlar 68.977.449 54.671.783 48.082.021 

Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 512.833 0 (92.968) 

Borç Karşılıkları 593.193 515.475 0 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 732.921 604.232 0 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 38.731.955 26.565.994 45.248.001 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 335.355.206 591.721.944 150.738.431 

Finansal Borçlar 91.185.346 102.454.205 101.693.882 

Ticari Borçlar 9.281.986 8.517.726 10.886.030 

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.281.986 8.517.726 10.886.030 

Diğer Borçlar 197.044.335 447.639.267 7.952.253 

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 193.392.045 442.907.750 0 

İlişkili Olamayan Taraflara Diğer Borçlar 3.652.290 4.731.517 7.952.253 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 772.892 739.597 586.204 

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 36.530.647 32.371.149 29.620.062 

Özkaynaklar (70.677.892) (251.281.007) (215.394.333) 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar (70.673.164) (251.274.609) (215.391.320) 

Ödenmiş Sermaye 13.940.422 2.788.084 2.788.084 

Sermaye Düzeltme Farkları 3.827.679 3.827.679 3.827.679 

Hisse Senedi İhraç Primleri 269.330.743 0 0 

Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.795.213 20.496.264 20.481.855 

Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları (278.685.585) (242.503.347) (173.968.596) 

Dönem Zararı (99.881.636) (35.883.289) (68.520.342) 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar (4.728) (6.398) (3.013) 

TOPLAM KAYNAKLAR 653.933.767 582.080.317 141.022.659 
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TRAK OTEL A.Ş.* 

 

Turgay SAKİN+ 

 

Trak Otel A.Ş., Türkiye’nin yeni keşfettiği turizm potansiyelinden yararlanmak 

amacıyla 2 Aralık 1987 yılında kurulmuştu. İşletme, Antalya Çamyuva’da, Kültür 

Turizm Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığından 130 dönüm araziyi 49 yıllığına 

daimi ve müstakil hak tapusu ile elde ederek “Naturland” markası ile faaliyetlerini 

geliştirmeye başlamıştı. Yaklaşık 85 milyon dolar harcanan Naturland projesi ile 

işletme, Türkiye’de ilk defa ekolojik esaslı bir turizm tesisini inşa etmişti.  

 

İşletme, 2000 yılında ödenmiş sermayesini 5.000.00 TL’den 6.500.000 TL’ye 

çıkarmış ve mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak arttırılan 1.500.000 TL’yi 

halka arz etmişti. Halka arz ile her bir hisseyi 2,75 TL’den yatırımcılara satmıştı. Bu 

halka arz ile işletmenin hisselerinin  %23’ü o tarihteki adıyla İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası olan Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştı. Trak Otel 

A.Ş.’nin bağlı olduğu grubun yönetim kurulu başkan halka arz esnasında: “Halka 

açılmamızın nedeni dünyada artık kişiselleşme dönemi bitti, bunların 

kurumsallaşması lazım. Finansman herkesin ihtiyacı. Borsa önce alışkanlık sonra 

paylaşım demek. Bizim spekülatif bir şeyimiz yok. Her şey ortada” diye açıklama 

yapmıştı. 

 

İşletme halka arz edildikten sonra finansal performansı ve durumu olumsuz 

etkilenmeye başlamıştı. Bankalara borcunu ödemekte zorluk çeken işletme, 

8.3.2004 tarihinde borçlu olduğu bankalarla finansal yeniden yapılandırma 

sözleşmesi imzalamıştı. Trak Otel’in borçlarını 2018 yılına kadar vadeye bağlayan 

bu sözleşmeye göre Naturland’ın borçları geri ödeninceye kadar üçüncü bir tarafça 

işletilmesi kararlaştırılmıştı. Taraflar, Beyoğlu Otelcilik A.Ş.’nin Naturland tesisini 

işletmesi konusunda anlaşmışlardı. Sözleşmede Beyoğlu Otelcilik A.Ş.’nin 

Naturland’dan elde edeceği brüt işletme kârının %80’inin Trak Otel tarafından 

alınması kararlaştırılmıştı. 

 

Ancak bir süre sonra Beyoğlu Otelcilik ve Trak Otel A.Ş. arasında problemler 

çıkmıştı. Trak Otel A.Ş., Beyoğlu Otelcilik A.Ş.’nin işletme sözleşmesinin iptali için 

ihtar çekmiş ve yeni işletmeci için alacaklı bankalar ile görüşmelere başlamıştı. Trak 

Otel A.Ş.’nin bu kararı sonrası Beyoğlu Otelcilik A.Ş. ile yasal süre başlamış ve 

karşılıklı davalar açılmıştı.  

 

                                                           
* Trak Otel, Antalya’da 1939 yılında kurulmuştur ve Antalya’nın bilinen ilk otelidir. 

Antalya’nın turistlik ilk oteli ise 1956 yılında hizmete giren Teras Otel olarak 
bilinmektedir. Vak'a kamuya açıklanmış bilgilere dayanmaktadır, ancak şirket adları 
değiştirilmiştir. Konunun doğru veya yanlış ele alındığını göstermez. 
 
+  Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
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Trak Otel A.Ş.’nin borçlarını ödeyememesi üzerine finansal yeniden yapılandırma 

sözleşmesi gözden geçirilmiş ve 7.2.2007 tarihinde ek finansal yeniden 

yapılandırma sözleşmesi imzalanarak borcun vadesi 2025 yılına uzatılmıştır. Trak 

Otel A.Ş. ile alacaklı bankalar son olarak 16.3.2011 tarihinde ek bir finansal yeniden 

yapılandırma sözleşmesi imzalamışlardı. Bu sözleşmeye göre bankalara olan borçlar 

tek seferde ödenmesi şartıyla 54.513.835 TL ödenerek kapatılabilecekti.  

 

İşletme bu değerlendirmeyi şöyle açıklamıştı: 

“Türkiye Halk Bankasına olan borç bir defada ödendiği takdirde borç 54.513.835 TL 

olarak ödenecektir. Söz konusu borcun kayıtlı değeri ile bankanın talep ettiği tutar 

arasındaki fark 30.06.2011 tarihi itibariyle 63.899.232,00 TL’dir. (118.413.067 TL 

bilançodaki finansal borç (118.413.067,00 TL- 54.513.835,00 TL = 63.899.232 TL, 

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle dönem içinde bankaya yapılan ödemeler sonucu bu 

fark azalmıştır.) Söz konusu gelir VUK madde 324 kapsamında (sulh yolu ile 

alınmasından vazgeçilen alacaklar borçlunun defterinde özel bir karşılık hesabına 

alınarak alacaktan vazgeçilen yılı takip eden üç yıl içinde zararla itfa edilmezse kâr 

hesabına kaydedilir) değerlendirildiğinde 2009 ve 2010 yılına ilişkin geçmiş yıl mali 

zararlarının kullanılabileceği tahmin edilmiştir. 

 

İşletme, bankalara olan borcunu yapılan sözleşmeye göre 30.9.2011 tarihine kadar 

ödeyeceğini ve borcun kayıtlı değeri ile talep edilen 54.513.835 TL arasındaki farkı 

gelir olarak kaydedeceğini belirtmiştir. Ancak daha sonra sözleşme şartlarında 

yapılan değişiklik ile borcu tek seferde ödemek için verilen tarih 31.3.2012 tarihine 

uzatılmıştı.  

 

İşletme bankalara olan borcunu ödeyeceğini ve bu durumun yeteri kadar vergiye 

tabi gelir oluşturacağını iddia etmiş 2009 ve 2010 yılı zararlarını ertelenmiş vergi 

hesaplamaları için kullanmıştı. Bu işlem sonrası işletme 2011 yılı gelir tablosunda 

4.249.372 TL ertelenmiş vergi geliri raporlamış ve bilançosunda ertelenmiş vergi 

varlığı tutarını 5.099.375 TL’ye yükseltmişti. İşletme ertelenmiş vergi varlığı 

hesaplamalarına dayanak olarak ileriki dönemlerde yeteri kadar vergiye tabi gelir 

oluşacağının muhtemel olması şartının gerçekleşip gerçekleşmediğinin objektif 

olarak değerlendirdiğini belirtmişti. İşletmenin 2008-2011 yılları arasındaki gelir 

tabloları Ek-1’de sunulmuştur. 

 

İşletme bankalara borcunu 2011 yılında gerçekleştirdiği halka arz ile ödemeyi 

planlamıştı. Bu amaçla işletme Sermaye Piyasası Kurulunun iznini de alarak 

öncelikle sermayeyi 36.867.594 TL azaltmış sonrasında da sermayeyi tamamı nakit 

olarak karşılanacak 89.173.492,51 TL arttırarak 107.607.289,41 TL’ye çıkarmayı 

amaçlamıştı. Halka arza beklenen talebin gelmemesi nedeniyle işletme amacına 

ulaşamamış 2011 yılının Ekim ayında sermayeyi yalnızca 10.560.675 TL arttırmıştı. 

Bu artışın 8.181.827 TL’si halka arz ile geri kalan 2.378.848 TL ise ortaklara borçlar 

hesabı ile gerçekleştirilmişti. İşletme 2011 yılı Ekim ayında bankalara olan borcunun 

9.804.194 TL’sini ödemiştir. Bu tutarın 8.164.869 TL’si halka arzdan elde edilen 

nakit ile karşılanmıştı.  
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Trak Otel’in 2011 yılı Ekim ayındaki halka arzından sonra hisse senedi fiyatları 17 

Kasım 2011 tarihinde 1,59 TL’ye yükselmişti. 2012 yılında ise Şubat ayında 1,11 

TL’ye düşen hisse senedi fiyatları bu tarihten itibaren sürekli düşmüştü.  

 

Trak Otel A.Ş. borsada işlem gören halka açık bir işletme olması nedeniyle sermaye 

piyasası mevzuatı gereği finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulmaktaydı. 

Trak Otel A.Ş., 2006 yılında bağımsız denetim hizmeti için Kuğu Uluslararası 

Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ile anlaşmıştı. İşletme, 2006-2011 yılları 

arasında finansal tablolarını Kuğu Uluslararası Bağımsız Denetim firmasına 

denetlettirmişti. Denetim firmasının 2011 yılı finansal tablolarına yönelik olarak 

vermiş olduğu, 9 Mart 2012 tarihli şartlı denetim görüşü içeren raporu Ek 2’de 

sunulmuştur.  

 

 

 

İSTENENLER: 

 

a. Ertelenmiş vergi varlığına ilişkin işletmenin değerlendirmesini tartışınız. 

İşletmenin banka borçlarını tek seferde ödeme planı makul bir plan olarak 

kabul edilebilir mi?  

 

b. Denetim şirketinin vermiş olduğu denetim raporunda (Ek 2) şartlı görüşün 

dayanaklarından biri olan “2” nolu ertelenmiş vergiye ilişkin 

değerlendirmesini tartışınız.  

 

c. Denetim firmasının 9 Mart 2012 tarihli denetim raporunu sunulan bilgiler 

çerçevesinde “işletmenin sürekliliği” açısından değerlendiriniz. 
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Ek 1: Trak Otel Gelir Tabloları 

 

TRAK OTEL A.Ş. 

YILLIK BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 

GELİR TABLOLARI 

 
 2011 Yılı 2010 Yılı 2009 Yılı 2008 Yılı 

Satış Gelirleri 10.033.250 8.112.107 6.511.367 3.153.735 

Satışların Maliyeti (12.141.875) (13.970.963) (10.682.680) (5.699.132) 

Brüt Kar (2.108.625) (5.858.856) (4.171.313) (2.545.397) 

Faaliyet Giderleri 9.485.117 (2.417.180) (1.834.395) (1.179.228) 

Faaliyet Karı (Zararı) 7.376.492 (8.276.036) (6.005.708) (3.724.625) 

Diğer Gelir ve Gider (1.400.010) (5.539.590) (2.876.938) (29.809.025) 

Vergi Öncesi Kar 5.976.482 (13.815.626) (8.882.646) (33.533.650) 

Vergi Gideri/Geliri 4.249.372 373.578 1.514 471.064 

Dönem Karı/Zararı 10.225.854 (13.442.048) (8.881.132) (33.062.586) 
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Ek 2: 2011 Yılı Finansal Tablolarına İlişkin Denetim Raporu  

 
TRAK OTEL A.Ş.’NİN 

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE 

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 

Trak Otel A.Ş. Yönetim Kurulu’na, 

Trak Otel A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan 

bilânçosunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosunu, öz sermaye değişim ve 

nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun (“SPK”) yayımladığı denetim ilke ve kurallarına göre denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 

Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama 

standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu 

sorumluluk, Finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli 

yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını 

sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam 

ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe 

politikalarının seçilmesini içermektedir. 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 

Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında 

görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız 

denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere 

uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde 

yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak 

yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim 

kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız 

denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten 

kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine 

dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu 

risk değerlendirmesinde, Şirket’in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, 

amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim 

tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan 

finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız 

denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan 

önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun 

uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün 

oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

1) Şirket ve Türkiye Halk Bankası Liderliğindeki alacaklı Bankalar Konsorsiyumu (ABK) 

16.03.2011 tarihli V. Ek FYYS ile bankaya olan borçlar bir kerede ödediğinde 54.513.835 TL 

olarak ödeneceği hususunda anlaşmışlardır. Bu nedenle bankadan alınan 31.12.2011 tarihli 

mutabakat yazısı söz konusu FYYS’ye atıfta bulunarak borç miktarının 54.513.835 TL olduğunu 

bildirmiştir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ise bu borç 2011 yılı ekim ayında gerçekleşen halka 

arzdan elde edilen nakit ile yapılan ödemeler indirildikten sonra 46.348.966 TL olarak ifade 

edilmiştir. 

Şirket söz konusu FYYS kapsamında yapılan indirimlerin sermaye artışı ile yapılacak ödemelere 

bağlı olduğundan Finansal tablolarında Kredi borcu bankadan temin edilmiş olan son tarihli 

(31.12.2010) mutabakat yazısında yer alan borç tutarı olan 112.297.021 TL’den 2011 yılı 

ekim ayında gerçekleşen halka arz neticesinde Türkiye Halk Bankası’na yapılan ödemeler ve 

dönem içinde işletme faaliyetleri sonucu yapılan ödemeler düşüldükten sonra 102.492.827 TL 
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olarak kayıtlarına almıştır. Türkiye Halk Bankası ile yapılan FYYS maddeleri dikkate alınarak 

01.01.-31.12.2011 dönemine ilişkin kur farkı ve faiz karşılığı hesaplaması ekli finansal 

tablolara yansıtılmamıştır. Şirket ve Türkiye Halk Bankası Liderliğindeki alacaklı Bankalar 

Konsorsiyumu (ABK) 16.03.2011 tarihli V. Ek FYYS ile bankaya olan borç şartlı olarak 

sabitlenmiş olduğundan ve 2011 yılı içinde yapılan ödemeler nedeni ile kısa vadeli finansal 

borç sınıflaması yapılmamıştır.  

2) Şirket 2009 ve 2010 yıllarına ait geçmiş yıl mali zararlarına ertelenen vergi varlığı 

hesaplaması yapmıştır. Söz konusu hesaplama Şirket’in Türkiye Halk Bankası Liderliğindeki 

alacaklı Bankalar Konsorsiyumu (ABK) ile yapmış olduğu 16.03.2011 tarihli FYYS kapsamında 

elde ettiği iskonto tutarının Vergi Usul Kanunun 334. maddesi hükmüne göre 3. yılın sonunda 

gelire intikal ettirileceği ve söz konusu yılda geçmiş yıl mali zararlarının mahsup edilebileceği 

yeterlilikte gelir elde etmiş olacağı öngörüsüne dayanmaktadır. 

3) Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolarına ait görüş sayfasında yer alan aşağıdaki 

hususlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.06.2011 tarihli kurul kararı ve 28.06.2011 tarihli 

yazısına istinaden geçmiş yıl mali tablolarında yapılan düzeltmelerle ortadan kalkmıştır. 

- Şirket’in Çevre orman bakanlığı ile T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü’ne olan dava 

konusu olan irtifak hakkı bedelleri ilgili kurumların kayıtlarına uygun karşılık ayrılmak suretiyle 

- Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan vadesi geçmiş borçları ile vergi dairesine olan vadesi geçmiş 

vergi borçları ilgili kurumların kayıtlarına uygun karşılık ayrılmak suretiyle 

4) T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nün 24.01.2011 tarih 2453 sayılı yazısında 

Antalya ili Kemer ilçesi Çamyuva Köyünde bulunan 1968 parsel, 128 ada 1 parsel, 2 ada 3 

parsel numaralı ve 121 ada 2 parsel numaralı mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 

Trak Otel A.Ş. lehine üst hakkı tesis edildiği belirtilmiştir. Şirket'in lehine tesis edilen üst hakkı 

ile ilgili sözleşmeye aykırılık ve 4916 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi hükmünden yararlanma 

talebinde bulunmaması nedeniyle, 1968 parselin üst hakkının iptal ve terkini için dava açılması 

yönünde Bakanlık tarafından 03.09.2008 tarihinde olur verilmiştir. Şirket bu olur işlemine idari 

yönden itiraz etmiştir. Şirket söz konusu kuruma olan borçları için 6111 sayılı kanun 

kapsamında yapılandırmaya gitmiştir. İlgili ihtilafın 6111 sayılı kanun kapsamında sona erip 

ermediği husun da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

5) 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolarda yer alan Vergi, SGK, irtifak hakkı (1968 parsel, 2 

ada 3 parsel, 121 ada 2 parsel), elektirik su ve belediye borçlarının tutarı 14.564.198 TL iken 

söz konusu borçlar ve borç karşılıları yeniden yapılandırılmıştır. 6111 sayılı kanun kapsamında 

Şirket borçlarını 18 veya 12 eşit taksitle toplam 36 aya varan vadelerde ödenmesi şeklinde 

yapılandırmıştır. Şirket ilgili borçları peşin ödeme tutarı üzerinden 8.529.366 TL olarak 

kayıtlarına yansıtmıştır. Yapılandırılan borçların taksit tablolarındaki vadelerinde (en fazla 36 

ay) ödenmesi durumunda ödenecek tutar 9.788.233 TL’dir. 

6111 sayılı kanun yapılandırma taksitlerini peşin ödeme tutarları üzerinden Altı eşit taksit için 

(1,05), Dokuz eşit taksit için (1,07), Oniki eşit taksit için (1,10) ve Onsekiz eşit taksit için 

(1,15), oranında katsayı uygulaması yapmaktadır. 6111 sayılı kanun bir yılda en fazla 2 taksit 

ödemesinin ihlal edilmesine müsaade etmekte ve ödenmeyen taksitlerin son taksit 

ödemesinden sonraki ay içinde gecikme faizleri ile beraber ödenebilmesine imkân 

tanımaktadır. 

Şirket 2011 yılı içerisinde 6111 sayılı kanun kapsamında yapılandırdığı borçlarının ödenmesi 

gereken taksitlerin bir kısmını ödememiştir. Bir kısmında bir yıl içinde ödenmesi gereken 

minimum taksit sayısını ödememiştir. Bir kısmında ise minimum ödeme sayısı kadar ödeme 

yapmıştır. Yapılamayan taksit ödemeleri neticesinde, Şirketin 6111 sayılı kanun kapsamında 

yapılandırdığı borçlarının hangillerinin taksitlendirmesinin bozulup bozulmadığı konusunda ilgili 

kurumlardan herhangi mutabakat alınamamıştır. Şirket kurumlardan kendi temin ettiği 

dökümanlara göre yapılandırma taksitlerinin bozulmadığını kabul etmektedir. 2011 yılı içinde 

ödenmesi gerekip ancak ödenmeyen taksitlerin vade sonunda yapılacak ödemeler için 

hesaplanacak gecikme faizi karşılıkları da hesaplanamamış ve karşılık ayrılmamıştır. 

Yapılmayan ödemelere ilişkin dipnot 26’da detaylı tablolar yer almaktadır.  
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6 ) 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolarda Antalya Kemer Naturland tesisinin kurulu olduğu 

128 ada 1 parsel (eski adı 1970 parsel) için izin, faiz, hasılat payı, fon bedeli karşılıkları Çevre 

ve Orman Bakanlığı Doğa Korunma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne göre anapara ve 

gecikme faizi toplamı 10.571.673 TL’dir. Şirket 2010 yılı finansal tablolarda kurumdan alınan 

mutabakat çerçevesine göre kayıtlarına aldığı söz konusu Borcunu 6111 sayılı kanun 

kapsamında kuruma şartlı başvuru yaparak taksitlendirmiştir. Kurum ile yapılan görüşmelerde 

henüz mutabakat sağlayamamış ve dava konusu olması sebebi ile de yazılı hukuki avukat 

görüşüne istinaden Borcuna ilişkin riskinin maksimum 6.361.294 TL olduğu ve 2011 yılı içinde 

kuruma yapmış olduğu 135.385 TL ödemeden sonra kalan 6.225.909 TL tutarı borç karşılığı 

olarak kayıtlarına almıştır. 2010 yılı finansal tablolarında 128 ada 1 parsel (eski adı 1970 

parsel) için kurumdan alınan mutabakata göre borç tutarı 10.571.673 TL iken yeni karşılık 

tutarı 6.361.294 TL olarak belirlenmiş olduğundan (10.571.673 - 6.361.294 = 4.210.379 TL 

tutar cari dönemde gelir tablosunda gelir olarak kayıtlara yansımıştır. Söz konusu tutarın 

durumu dava sonucuna göre netleşeceğinden ve davanın bir yıldan daha uzun sürede 

tamamlanacağından hareketle uzun vadeli borç karşılığı olarak sınıflaması yapılmıştır.  

7 ) Şirket’in önceki Naturland işletmecisi Beyoğlu Otelcilik A.Ş. bakiyesi olan 1.555.712 TL 

dava konusu olup, dava devam etmektedir. Söz konusu bakiye için doğrulama alınamamış 

olup tutar dava sonucuna göre netlik kazanacaktır.  

Görüş 

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, yukarıda yer alan hususların etkisi hariç olmak 

üzere Trak Otel A.Ş.’nin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla finansal pozisyonunu aynı tarihte sona 

eren döneme ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde 

yansıtmaktadır. 

 

09 Mart 2012, İstanbul, Türkiye 

 

Kuğu Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 

A Member Firm of INPACT International 

Murat Söylemez 

Sorumlu Ortak Başdenetçi 
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PLYMOUTH ROCK TAVUKÇULUK ŞİRKETİ* 

 

Ayça Zeynep SÜER+ 

Ahmet TÜREL++ 

 

Yeni yılın ilk haberlerine göz atmak için 1 Ocak 2014 tarihli gazetenin ekonomi 

bölümünü açan Ömer Bey, 8 Mart 2012 tarihinde (yaklaşık 2 yıl önce) faaliyet 

raporunu, finansal tablolarını ve olumlu görüş içeren denetim raporunu inceleyerek 

varlıklarının önemli bir kısmı ile tanesini 2,15 TL’den satın aldığı Plymouth Rock 

Tavukçuluk Şirketinin hisse senedi fiyatının 0,37 TL’ye kadar düştüğünü görür. 

Servetinin büyük bir bölümünü kaybeden ve duruma bir anlam veremeyen Ömer 

Bey gazeteyi bir kenara bırakarak düşünmeye başlar. 

Şirketin Tarihçesi 

Plymouth Rock Tavukçuluk Şirketi 1960 yılında kurulmuştur. İşletme, artan damızlık 

ihtiyacı karşısında kuluçka makinelerine yatırım yapmıştır. 1973 yılında, haftalık 

yumurta kapasitesini 14 bin adede çıkarmış ve 1983 yılında 230 bin yumurta 

kapasiteli Hollanda yapımı kuluçka makinelerini ithal ederek hızla büyümüştür. 

Bunu takiben işletme Amerikan Hy-Line firması ile yaptığı ortak çalışmalar sonucu 

kurulan damızlık kümeslerinde etlik ve yumurtalık tavuk üretimine geçmiştir. Şirket 

kuluçka tesisleri, kesimhane ve çiftlikler kurmuştur.  

1990 yılında bir yem fabrikası kuran şirket, İstanbul Sanayi Odası’nın yaptığı ve 

Türkiye’nin en büyük 500 firmasının belirlendiği çalışmada ilk kez 1997 yılında 

493’üncü sırada yer almıştır. Plymouth Rock Tavukçuluk Şirketi’nin hisse senetleri 

22 Şubat 2000 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye 

başlamıştır. İşletme ilerleyen yıllarda ileri üretim tesisleri de kurmuş ve sosis, sucuk 

ve salam gibi şarküteri ürünlerinin yanı sıra nugget, şnitzel, misket köfte, döner gibi 

hazır mutfak ürünlerini de üretir hale gelmiştir. Özellikle Ortadoğu ve Uzakdoğu 

ülkelerinin artan talepleri ile ihracat kapasitesini gelecekte de artıracağını düşünen 

işletme 2008, 2009 ve 2010 yıllarında yeni yatırımlarla kapasitesini artırmıştır. 

Sürekli büyüme stratejisini sürdüren Plymouth Rock, Türkiye’nin lider beyaz et 

üreticilerinden biri konumuna gelmiştir. 15 Ekim 2010’da düzenlenen ödül töreninde 

Tarım Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en başarılı gıda şirketlerinden biri olarak 

seçilmiştir.  

                                                           
* Şirket ismi değiştirilmiş olmakla birlikle bu vak’ada hisse senetleri Borsa 
İstanbul’da işlem gören gerçek bir şirketin son yıllarda yaşadığı finansal sorunlar ve 
bu sorunların bağımsız finansal tablo denetim süreci üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. Şirketin faaliyet raporunda ve internet sayfasındaki kamuya açık 
bilgiler kullanılarak hazırlanan bu vak’a lisans ve yüksek lisans düzeyindeki denetim 
derslerinde kullanılabilir. 
 
+ Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
++ Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
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Tavukçuluk Sektörü 

Türkiye’de 1950 yılından itibaren gelişmeye başlayan, 1970’li yıllardan sonra ticari 

nitelikteki işletmelere dönüşen tavukçuluk sektörü, 1980’den sonra damızlıkçı 

işletmelerin kurulmaya başlanmasıyla birlikte günümüzde ülke içi ihtiyaç dışında 

oldukça büyük bir ihracat kapasitesine ulaşmıştır. 1990’lı yıllardan bu yana üretim 

seviyesinde büyük artışlar gözlemlenmiştir. 1990 yılında 217 bin ton seviyesinde 

olan kanatlı üretimi 2000 yılında 752 bin ton, 2012 yılında 1.700.000 ton üretim 

seviyesine ulaşmıştır. 2005 yılı üretim büyüklüğüne göre, Türkiye 943 bin ton piliç 

eti üretimiyle dünya ülkeleri arasında 14. sırada yer almıştır.  

2008 yılında dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, tavukçuluk sektörünü çok 

fazla etkilememiştir. Temel tüketim gıdalarından biri olmasından dolayı krizin 

etkileri diğer sektörlere oranla sınırlı kalmıştır. Ekonomik kriz ortamında kanatlı et 

tüketimi AB ülkelerinde değişim göstermezken, Türkiye’de düzenli bir artış 

göstermiştir. Arap baharı ile birlikte Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat da artmıştır. 

AB pazarı ise ithalatta belli koşullar getirmiştir ve politik engeller nedeni ile AB 

ülkelerine önemli büyüklükte bir ihracat yapılamamıştır.  

Kanatlı üretimi son yıllarda önemli gelişmeler göstermekle birlikte bazı sorunlara 

çözüm bulunamamıştır. Tüketim yetersizliği ve ihracattaki sıkıntılar bu sorunların 

başında gelmektedir. Gelişmiş AB ülkelerinde kişi başına tavuk eti tüketimi 15 ile 27 

kg/yıl düzeyindeyken, Türkiye’deki tüketim ancak 2008 yılında 16kg/yıl, 2011 

yılında 19kg/yıl seviyesine ulaşabilmiştir. Benzer durum yumurta tüketimi için de 

geçerlidir. Yapısal nitelikteki bu sorunun biraz da toplumun alışkanlıkları ile ilgili 

olduğu düşünülmektedir.  

Türkiye’deki tavukçuluk tesisleri, iç pazar talebinin ihtiyacının üzerinde üretim 

yapabilecek ve üretim fazlasını da ihraç edebilecek kapasiteye sahiptir. İhracat 

imkânlarının kısıtlandığı durumlarda iç pazar, üretilen ürünü tüketememekte ve bu 

da krize yol açmaktadır. Tüketimi ve aynı zamanda üretimi olumsuz yönde etkileyen 

faktörlerin başında hastalıklar, toplumsal alışkanlıklar ve girdi maliyetlerinin 

yüksekliği gelmektedir. Etlik piliç ve yumurta üretiminde maliyetlerin %70’ini yem 

bedeli oluşturmaktadır. Yemlerin ana hammaddeleri ise büyük oranda ithal 

edilmektedir.  

Şirketin Finansal Durum ve Performansı 

Plymouth Rock Tavukçuluk Şirketinin finansal tabloları uluslararası finansal 

raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmakta ve uluslararası denetim 

standartlarına göre bağımsız denetimden geçmektedir. İşletmenin sermayesi 

31.12.2011 tarihi itibarıyla 44 milyon TL’dir. İşletmenin 2011, 2012 ve 2013 

yıllarına ilişkin kâr zarar tabloları, bilançoları ve nakit akış tabloları Ek-1, Ek-2 ve 

Ek-3’te sırasıyla sunulmuştur.  

İşletme 2011 yılında yaklaşık 6 milyon TL faaliyet kârı elde etmesine rağmen 

toplamda 13 milyon TL tutarında zarar raporlamıştır. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 

şirket yönetimi yaptığı değerlendirme sonucunda stokların ve canlı varlıkların bir 
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kısmının net gerçekleşebilir değerinin maliyet bedelinin altında olduğunu tespit 

etmiş ve yaklaşık 1,3 milyon TL değer düşüklüğü zararı raporlamıştır. Ayrıca ileri 

işlem tesisinde çıkan yangın ve yem tesisinde meydana gelen sel sonucu toplam 2,5 

milyon TL tutarındaki stoklar zayi olmuş ve diğer stoklar kaleminde sınıflanarak 

tamamı için karşılık ayrılmıştır. 

2012 yılında şirketin satışları 2011 yılına göre 64 milyon TL artarak % 19 artışla 

402 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Satış tutarındaki bu artışa rağmen şirketin 

2012 dönemi 49,5 milyon TL zarar ile sonuçlanmış ve borçlar toplamı varlıklar 

toplamını 29,8 milyon TL aşmıştır.  

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla şirket yönetimi yaptığı değerlendirme sonucunda 

stokların ve yarı mamul niteliğindeki canlı varlıkların bir kısmının net gerçekleşebilir 

değerinin maliyet bedelinin üzerinde olduğunu tespit etmiş ve canlı varlıkların 

maliyet bedelini net gerçekleşebilir değere indirgemek için 6,6 milyon TL tutarında 

değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. Bilanço tarihi sonrası dönemde ise şirketin 

üretim faaliyeti durmuştur.  

2013 yılı ise 83 milyon TL zararla sonuçlanmış olup şirketin borçları varlıklarının 
yaklaşık 2 katına ulaşmıştır. Likidite problemi sonucu ödeme yapılamaması nedeni 
ile şirket tedarikçilerinin bir kısmı 2013 yılı Ocak ayından itibaren şirket varlıkları 

üzerinde hukuki takip başlatmışlardır. Şirkete ulaşan ihtarname ve icra yazılarındaki 
talep ve faiz oranları dikkate alınarak bilgi amaçlı olarak yapılan çalışmada şirketten 
talep edilen ve finansal tablolarda yer almayan temerrüt faizi, takip masrafı vb. ek 
taleplerin tutarı 59,9 milyon TL olarak hesaplanmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 
Plymouth Rock aleyhine açılan maddi tazminat davalarının tamamı için mali 

tablolarda sadece toplam 272.633 TL karşılık ayrılmıştır. Şirket alacaklıları 
tarafından 2013 yılı Ocak ayından itibaren başlatılan takipler nedeniyle faaliyetler 

önemli ölçüde aksamış, bazı damızlık çiftliklerde sürdürülen faaliyet dışında üretim 
faaliyeti tamamen durmuştur.   
 
Yönetim, şirketin varlıklarını korumak ve yeniden faaliyete geçmesine imkân 

verecek şartları sağlamak amacıyla 30 Ocak 2013 tarihinde Bandırma 2.Asliye 

Hukuk Mahkemesi nezdinde iflasın ertelenmesi talepli bir dava açmıştır. Mahkemece 

muhtelif tarihlerde bazı ara koruma kararları verilmiştir. Bu ara kararlar ile Şirket 

nezdinde yapılan tüm takipler durdurulmuş, şirketin banka hesapları üzerindeki 

blokeler kaldırılmıştır.  Alınan bu tedbirler sonrasında şirket kısmi de olsa tekrar 

üretime başlamış ancak sermaye ihtiyacı yüzünden bu durum sürdürülememiştir. 

Damızlık yumurta üretimi hariç üretim tekrar tamamen durmuştur. 

Finansal Sorunların Nedenleri ve Şirket Faaliyetlerine Etkisi 

Şirket yönetimi, finansal sorunların ana nedeninin üretim maliyetinin yaklaşık % 
70’ini oluşturan ve çoğunlukla ithal edilen yem fiyatlarındaki artışlar olduğunu 
belirtmiştir. Yem maliyetlerdeki bu artışa karşın beyaz et fiyatlarındaki artış sınırlı 
kalmıştır. Yem başta olmak üzere hammadde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle 
şirketin ana faaliyet konusunu oluşturan canlı varlık üretimi önemli ölçüde 
aksamıştır. Canlı piliçlerin beslenememesi sebebiyle topluca ölerek zayi olmasının 

önüne geçebilmek adına ilk etapta bu piliçlerin bir kısmı tam olgunluğa erişmeden 
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kesimhaneye yollanarak bir kısmı ise piyasada ucuz fiyatla da olsa satılarak zarar 
minimuma indirilmeye çalışılmıştır. Ancak aç kalma nedeniyle canlı ölümleri 

gerçekleşerek zayiat artmıştır.  
 
Yaşanan finansal darboğazın diğer bir nedeni ise şirketin 2012 yılı öncesinde (2008-

2012 dönemi) gerçekleştirmiş olduğu önemli tutardaki yeni yatırımlardır. Şirket bu 

dönemde yaklaşık 132 milyon TL tutarında kesimhane, ileri işlem, döner tesisi, yem 

fabrikası ve 3 adet damızlık çiftliği yatırımını genellikle kredi ile ve finansal kiralama 

yoluyla gerçekleştirilmiştir.  

Şirketin yapısı gereği nakit çevirme süresi (alacak tahsil süresi ile stok ve üretim 
süresinin toplamı) 140 günü bulmaktadır. Bu nedenle, şirket satışlarını 2012 yılında 
artırmasına rağmen satışlardaki bu artış önemli ölçüde işletme sermayesi ihtiyacı 
doğurmuştur.  

 
Yaşanan finansal sorunların bir başka nedeni de 2011 yılı Kasım ayında beyaz et 

KDV oranlarında yapılan değişikliktir. Bu değişikliğe göre kümes hayvanlarının etleri 
ve sakatatında toptan teslimlerde KDV oranı %8’den %1’e düşürülmüştür. Bu 
nedenle şirket aylık ortalama 2 milyon TL KDV’yi tahsil edemeyip bu tutarı fonlamak 
zorunda kalmıştır. Şirketin KDV’ye ayırdığı kaynaklar sebebiyle de satıcılara 
ödemeler gecikmiştir. Şirket 2013 yılı içerisinde toplam 26,5 milyon TL KDV 
alacağının 19,3 milyon TL’sini nakden ve mahsuben iade almıştır.  
 

Amortismana tabi damızlık sürüleri de bu süreçten etkilenmiş ve yem temininde 
yaşanan sıkıntı nedeniyle beslenme imkânı kalmayan ve duran üretim nedeniyle de 
ihtiyaç fazlası hale gelen bazı sürüler 2013 yılında satılmıştır. Satılan sürüler dışında 

şirketin elinde damızlık sürü ve damızlık yarka sürüsü mevcuttur ve bu sürülerin 
31.12.2013 itibarıyla net defter değeri 1,4 milyon TL’dir. Şirket varlıklarının geri 
kazanılabilir tutarı şirket faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ile ilgili olarak ortaya 

çıkacak durumlarla yakından ilgilidir. Faaliyetlerin büyük ölçüde durmuş olması 
nedeniyle ve satış fiyatlarının bilinememesi sebebiyle 81,5 milyon TL maliyet bedeli 
ile finansal tablolarda yer alan maddi duran varlıkların kullanım değeri (işletmeye 
özgü değer) için bir çalışma yapılmamıştır.  
 
Yönetim şirketin tekrar tam kapasite ile üretime geçmesine imkân verecek işletme 
sermayesini temin etme çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede şirkete 

yeni ortak bulma, uzun vadeli kredi temini ve hâkim hisselerin satılarak sermaye 
yapısının güçlendirilmesi dâhil bütün olasılıklar şirket yönetimi tarafından 
değerlendirilmiştir. Şirket yöneticileri yaptıkları değerlendirmede işletme 

faaliyetlerinin sürdürebilirliği konusundaki kanaatlerini koruduklarını beyan 
etmişlerdir.  
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Sorular: 

 
a. İşletmelerin sürekliliği varsayımı ile ilgili olarak bağımsız denetçinin 

sorumluluklarını tartışınız ve bu konuda Uluslararası Denetim Standartları 
içerisinde yer alan bir yönerge olup olmadığını araştırınız.  

 

b. Sizce Plymouth Rock Tavukçuluk Şirketinin 2011 yılı finansal durum ve 
performansı "işletmenin sürekliliği" ilkesi yönünden bağımsız denetçinin bir 
değerlendirme yapmasını gerektirir mi?  

 
c. Tavukçuluk sektörü açısından bakıldığında denetçinin denetim riskini 

etkileyen özel durumları belirtiniz. Sizce ABC Bağımsız denetim firması 

açısından Plymouth Rock Tavukçuluk Şirketinin bağımsız finansal tablo 

denetim işi ile ilgili bir denetim riski mevcut mudur? 
 

d. Sizce gelecek dönemlerde işletmenin varlık ve yükümlülüklerinde düzeltme 
yapılmasını gerektiren durumların ortaya çıkma olasılığı var mıdır? 

 
e. Sizce Plymouth Rock Tavukçuluk Şirketinin süreklilik problemi yaşayan bir 

işletme olarak sınıflandırılmalı mıdır? Finansal tablolardan hesaplayacağınız 
bazı temel oranlar ile görüşünüzü savununuz. Görüşünüzün bağımsız 
denetim raporu üzerindeki etkilerini tartışınız.  
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EKLER: Plymouth Rock Tavukçuluk Şirketinin Son Üç Faaliyet Dönemine İlişkin 

Karşılaştırmalı Finansal Tabloları 

 

EK 1: 31.12.2013, 31.12.2012, 31.12.2011 Tarihli Finansal Durum Tabloları 
(Bilanço) 
 

Dönem 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

V A R L I K L A R      

DÖNEN VARLIKLAR 17.627.183 112.314.558 111.110.676 

Nakit ve Nakit Benzerleri 1.144.211 1.794.597 2.342.997 

Ticari Alacaklar 2.760.574 33.409.174 37.554.902 

Diğer Alacaklar 2.459.525 3.582.797 756.977 

Stoklar 1.503.928 20.350.730 26.727.188 

Canlı Varlıklar 1.614.353 26.859.829 22.389.877 

Diğer Dönen Varlıklar 8.144.592 26.317.431 21.338.735 

DURAN VARLIKLAR 120.173.324 110.610.782 95.854.249 

Diğer Alacaklar 995.161 1.719.747 2.816.226 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 328.402 339.519 196.981 

Maddi Duran Varlıklar 81.536.336 89.242.956 83.879.951 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112.596 173.659 184.880 

Ertelenmiş Vergi Varlığı 37.194.123 19.063.360 7.213.444 

Diğer Duran Varlıklar 6.706 71.541 1.562.767 

TOPLAM VARLIKLAR 137.800.507 222.925.340 206.964.925 

       

K A Y N A K L A R      

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 239.373.089 212.469.852 133.546.705 

Finansal Borçlar 133.002.621 96.050.341 85.478.883 

Ticari Borçlar 85.066.938 96.301.433 36.077.457 

Kısa Vadeli Karşılıklar 4.115.311 1.078.883 837.830 

Diğer Borçlar 17.188.219 19.039.195 11.152.535 

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.222.973 40.241.751 53.655.280 

Finansal Borçlar 11.214.379 33.043.228 47.732.530 

Uzun Vadeli Karşılıklar (Kıdem Tazminatı Karşılığı) 0 7.069.481 5.623.557 

Diğer Borçlar 8.594 129.042 299.193 

Ö Z K A Y N A K L A R -112.795.555 -29.786.263 19.762.940 

Ödenmiş Sermaye 44.000.000 44.000.000 44.000.000 

Sermaye Düzeltme Farkları 6.099.265 6.099.265 6.099.265 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 162.599 162.599 162.599 

Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -80.048.127 -30.498.924 -17.588.567 

Net Dönem Karı/Zararı -83.009.292 -49.549.203 -12.910.357 

TOPLAM KAYNAKLAR 137.800.507 222.925.340 206.964.925 
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EK 2: 2013, 2012, 2011 Yılları Kâr veya Zarar Tabloları 

 

Dönem 
01.01.2013 - 

31.12.2013 

01.01.2012 - 

31.12.2012 

01.01.2011 - 

31.12.2011 

KAR VEYA ZARAR KISMI 
  

 

Hasılat 62.748.470 401.772.270 337.728.826 

Satışların Maliyeti (-) -72.714.705 -400.418.023 -306.367.174 

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -9.966.235 1.354.247 31.361.652 

   
 

Genel Yönetim Giderleri (-) -6.980.784 -11.106.257 -9.416.158 

Pazarlama Giderleri (-) -3.621.079 -26.437.309 -24.322.637 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.199.507 6.151.353 22.739.780 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.778.290 -18.102.938 -14.255.094 

ÜRETİM DURMASINA BAĞLI OLARAK OLUŞAN 

ZARARLAR HARİÇ ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) 

 

 

 

-31.146.881 

 

 

 

-48.140.904 

 

 

 

6.107.543 

ÜRETİM DURMASI NEDENİYLE UĞRANILAN KAYIP 

VE ZARARLAR 

 

-51.534.233 

 

0 

 

0 

ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -82.681.114 -48.140.904 6.107.543 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.387.599 1.705.871 0 

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 -51.788 0 

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET 

KARI/ZARARI 

 

-81.293.515 

 

-46.486.821 

 

6.107.543 

Finansman Gelirleri 187.111 3.590.736 7.922.031 

Finansman Giderleri (-) -20.033.651 -18.503.034 -30.083.750 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ 

KARI/ZARARI 

 

-101.140.055 

 

-61.399.119 

 

-16.054.176 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 18.130.763 11.849.916 3.143.819 

- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 
  

 

- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 18.130.763 11.849.916 3.143.819 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 
 

-83.009.292 

 

-49.549.203 

 

-12.910.357 

  
  

 

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 
  

 

  
  

 

DÖNEM KARI/ZARARI -83.009.292 -49.549.203 -12.910.357 
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EK 3: 2013, 2012, 2011 Yılları Nakit Akış Tabloları  

 

Dönem 
01.01.2013 - 

31.12.2013 

01.01.2012- 

31.12.2012 

01.01.2011 - 

31.12.2011 

  
  

 

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 
 

718.319 

 

47.454.437 

 

-26.777.571 

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT 

AKIŞLARI 

 

3.199.692 

 

-25.395.017 

 

-19.575.866 

- Amortismana Tabi Canlı Varlık Alımları (-) -2.189.927 -12.304.543 -9.165.935 

- Amortismana Tabi Canlı Satışlarından Elde Edilen Nakit 

(-) 

 

4.221.697 

 

0 

 

0 

- Maddi Duran Varlık Alımları (-) -167.561 -13.512.347 -20.883.177 

- Maddi Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit 1.335.483 421.873 10.473.246 

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 
 

-4.775.077 

 

-22.607.820 

 

32.709.176 

Sermaye Artışı 0 0 16.500.000 

- Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) 12.552.110 11.766.450 30.046.179 

- Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) 0 -14.689.302 -2.457.994 

Ödenen Faiz -17.327.187 -19.684.968 -11.379.009 

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE 

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 
-857.066 -548.400 

 

-13.644.261 

D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE 

NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

 

45.682 

 

 

0 

 

 

0 

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 
 

-811.384 

 

-548.400 

 

-13.644.261 

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

1.794.597 

 

2.342.997 

 

15.987.258 

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 983.213 1.794.597 2.342.997 
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EK 4: Plymouth Rock Şirketi Aylık Hisse Senedi Fiyat Grafiği 

 

 
 

 

Kaynak: www.investing.com 
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ANNECY İLAÇ ŞİRKETİ 

 

Göksel YÜCEL 

 

Annecy İlaç Şirketi merkezi Fransa'da bulunan ve Türkiye'deki fabrikasında da 

üretim yapan bir ilaç şirketiydi. Dünyaca ünlü şirketin kuruluşu 18.yüzyıla kadar 

uzanmaktaydı. Türkiye Şubesi 1956 yılında açılmış, burası Türkiye piyasasında hem 

ithal edilmiş ürünleri yurtiçinde satıyor, hem de Çerkezköy'deki fabrikasında 

ürettiklerinin bir kısmını ihraç ediyordu.  

 

Annecy İlaç Şirketi mamul maliyetlerinin belirlenmesi ve kontrolü amacıyla standart 

maliyet sistemi kullanmaktaydı. Bir mamulün bünyesi içerisine giren standart 

hammadde miktarı ilacın formülü esas alınmak suretiyle saptanmakta, bu miktarlar 

hammaddelerin standart birim fiyatları ile çarpılarak standart hammadde maliyeti 

bulunmaktaydı. 

 

Ağustos 2015'te Efedoksin isimli bir ilacın 700.000 drajelik bir şarjının (imalat 

partisi) üretimine başlandı. İlacın etkin hammaddesinin standart birim fiyatı 14.486 

TL/kg idi. Eylül ayı başlarında şarjın üretimi tamamlandı. Yapılan belirlemelere göre 

sözkonusu parti için fiilen 120,860 kg hammadde kullanılmış ve bu miktardaki 

hammaddenin fiili maliyeti 1.708.486 TL olmuştu.  Üretimdeki normal ve 

olağanüstü fireler nedeniyle 120,860 kg olarak üretime verilen hammaddeden 

114,300 kg karşılığı ilaç üretilmişti. 

 

Şirketin daha önceki belirlemelerine göre normal fire oranı % 1,02 olarak kabul 

edilmişti. Üretime verilen hammaddeden normal fire düşüldükten sonra kalan 

%98,98 oranı "standart randıman oranı" olarak isimlendirilmekteydi. 

 

Sözkonusu üretimin tamamlanmasından sonra maliyet muhasebesi servisi bu 

konudaki yaklaşımına uygun olarak aşağıdaki hesaplamaları yaptı. 

 
Fiilen kullanılan 120,860 kg hammaddeden sağlanması gerekli standart randıman: 

120,860 kg * 0,9898  = 119,627 kg 

 

     119,627 kg 

(-) 114,300 kg  (fiilen üretilen ilacın bünyesindeki hammadde miktarı) 

        5,327 kg      

      

5,327 kg * 14.486 TL/kg (standart fiyat)    = 77.166 TL (olumsuz randıman farkı) 

  

 

 

                                                           
 Vak'ada isimler gizlenmiş olmakla birlikte aynen yaşanmış bir işletmecilik durumu 

yansıtılmaktadır. Çözüm tarzının doğru veya yanlış olduğunu ifade etmez. 
 
 Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
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120,860 kg fiilin kullanılan hammadde maliyeti      = 1.708.486 TL 

119,627 kg  * 14.486 TL/kg (standart fiyat)          = 1.732.916 TL 

                                                                               24.430 TL (olumlu sarfiyat farkı) 

 

77.166 TL (olumsuz randıman farkı) 

24.430 TL  (olumlu sarfiyat farkı) 

52.736 TL  (olumsuz değişken maliyet unsurları farkı) 

 

Yukarıdaki hesap biçimi Annecy İlaç Şirketinde kısa bir süre önce göreve başlamış 

olan ve o sırada maliyet hesaplarını gözden geçiren iç denetçi Osman Dehri'nin 

ilgisini çekti ve kendisi bu hesaplama yönteminde aksayan bir nokta olup olmadığını 

araştırmaya başladı. 

 

 

 

İstenenler: 

 

a. Şirketin hammadde maliyet farklarının belirlenmesinde kullandığı yöntemin 

uygun olup olmadığını tartışınız. 

 

b. Yeni bir fark hesaplama yöntemi önerir misiniz? Önereceğiniz sisteme göre 

ulaşacağınız sonuçları şirket tarafından elde edilen sonuçlar ile 

karşılaştırınız. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

ERTAN ÜRETİM İŞLETMESİ* 

 

Emre Selçuk SARI+ 

Taylan ALTINTAŞ++ 

 

Ertan Üretim İşletmesi 2005 yılında Kocaeli’nde kurulmuştur. İşletmenin kurucusu 

olan Mehmet Ertan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan 

sonra ağaç mamulleri ve mobilya üretimi yapan çeşitli firmalarda çalışmış ve genel 

müdürlüğe kadar yükselmiştir. 2000’li yılların başında parke sektörüne olan talebin 

artmakta olduğunu ve inşaat sektöründeki yükselişe paralel olarak talebin daha da 

artacağını öngören Mehmet Bey parke üretimi yapmak amacıyla Ertan Üretim 

İşletmesini kurmuştur. İlerleyen yıllarda Mehmet Bey öngörülerinde haklı çıkmış ve 

işletme her geçen sene artan üretim ve satış miktarlarına ulaşmıştır. 

 

Sadece iç mekânda kullanılabilecek parke üreten Ertan İşletmesi’nde üç tip parke 

üretilmektedir. Bunlar çok parçalı olarak sınıflandırılan 2 strip ve 3 strip parkeler ile 

tek parçalı parke olarak sınıflandırılan plank parkelerdir. Sektörde "strip" şerit veya 

katman anlamına gelmekte, "plank" ifadesi ise tek şeritli parke anlamında 

kullanılmaktadır. Çok parçalı olan 2 strip ve 3 strip parkeler eşit genişlikte ağaç 

parçaları yan yana getirilmesi ile üretilmekte, plank parke ise tek parça olarak 

üretilmektedir.  

 

Ertan Üretim İşletmesinde üretimin gerçekleştirildiği iki esas üretim yeri 

bulunmaktadır. Bunlar kanopi ve makine hattı üretim yerleridir. Parkenin orta 

katmanının üretildiği kanopi, üretim yerinde üretilmekte olan mamullerin hangisi 

olduğuna bakılmadan faaliyetler gerçekleştirilmektedir. "Kanopi" ifadesi endüstri 

yapılarında kullanılan, yağmurdan, kardan, güneşten korumak amaçlı yapılan 

saçaklardır. Üretimin bir kısmı fabrika binasının dışında kanopinin altında yapıldığı 

için bu hatta kanopi hattı denmektedir. Kanopi aşamasında ilk olarak hammadde 

tasniflenmektedir. Tasnif yapıldıktan sonra yaş durumda hammadde varsa 

fırınlanmaktadır. Hammadde yaş değilse fırınlama aşaması atlanarak doğrudan baş 

kesme, yan kesme ve opticut işlemleri gerçekleştirilmektedir. "Opticut" parke 

parçalarının en optimal şekilde kesilmesinde kullanılan bir makinedir. Kanopi 

aşaması sonunda parkenin orta katmanı hazır hale gelmekte, alt ve üst katman ile 

birleştirilmek üzere makine hattına sevk edilmektedir. İşletmede çalışan işçilerin 

büyük kısmı kanopi esas üretim yerinde bulunmaktadır. 

 

Diğer esas üretim yeri olan makine hattında ise üretim süreci parkenin üst 

katmanının üretilmesi ile başlamaktadır. Üst katman üretiminde sırasıyla 

                                                           
*  Vak'a isimler değiştirilmiş olmak birlikte gerçek hayatta yaşanmış bir işletmecilik 

durumunu yansıtmaktadır. Konunun çözüm tarzının doğru veya yanlış olduğunu 
ifade etmez. 
 
+  Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
++ Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
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planyalama, gönyeleme, dilimleme, tasnifleme ve üst katman presleme faaliyetleri 

gerçekleşmekte ve preslemenin ardından üst katman hazır hale gelmektedir. Üst 

katmanın hazır hale gelmesi ile makine hattının katlı pres aşamasına geçilmekte, bu 

aşamada alt-orta ve üst katman birleştirilmektedir. Katmanların birleştirilmesinin 

ardından kalibre, cila, lamba-zıvana aşamaları gerçekleşmekte, son olarak da 

ambalajlama makinesinde tamamlanmış olan parkeler ambalajlanmaktadır.  Makine 

esas üretim yerinde kanopi esas üretim yerinden farklı olarak üretilen mamullere 

göre üretim sürecinde farklılıklar ortaya çıkmaktadır.  

 

2015 yılının Kasım ayında Mehmet Bey ve şirketin üst düzey yöneticileri 2016 yılı 

bütçesini görüşmek üzere bir araya gelmişlerdir. Bütçe görüşmeleri sırasında en 

önemli konu üretilen mamullerin hedeflenen brüt kârlılık oranlarını karşılayıp 

karşılayamadıkları olmuştur. İşletmenin üretmekte olduğu mamullerin 2016 yılı 

hedef brüt kârlılık oranları 2 strip ve 3 strip parke mamulleri için % 28, plank parke 

mamulü için % 39 olarak belirlenmiştir. Hedef brüt kârlılık oranları mamuller 

bazında belirlenirken, mamulün m2 satış fiyatından m2 üretim maliyeti çıkarılmakta, 

bulunan m2 başı brüt kâr m2 satış fiyatına bölünerek brüt kârlılık oranı 

hesaplanmaktadır. 2016 yılı bütçelenmiş m2 satış fiyatları, m2 başı birim maliyetler, 

m2 başına brüt kârlılık ve mamullerin brüt kârlılık oranları aşağıda verilmiştir; 

 

Mamuller 

m2 Satış 

Fiyatı 

m2 Üretim 

Maliyeti 

m2 Başı Brüt 

Kârlılık 

Brüt Kârlılık 

Oranı 

2 Strip 33,00 TL 24,29 TL 8,71 TL %26 

3 Strip 34,00 TL 24,29 TL 9,71 TL %29 

Plank 40,00 TL 24,29 TL 15,71 TL %39 

 

Bütçelenen brüt kârlılık oranları ile hedeflenen brüt kârlılık oranları karşılaştırılırken 

3 strip ve plank mamulünün hedeflenen brüt kârlılık oranına ulaştığı ancak 2 strip 

mamulünün hedeflenen brüt kârlılık oranının altında kaldığı görülmüştür. Benzer bir 

durum 2014 ve 2015 yılı bütçeleri görüşülürken de yaşanmış ancak bu durumun 

geçici olduğu düşünülmüş, yıl içinde de fiyat artışları ve gerekli maliyet tasarrufları 

yapılarak 2 strip parke mamulünün hedeflenen brüt kârlılığa ulaşabileceği 

konusunda Mehmet Bey yöneticiler tarafından ikna edilmiştir. Ancak 2014 yılı ve 

2015 yılı ilk 10 ayına ait fiili rakamlar değerlendirilirken 2 strip mamulünün bütçede 

de olduğu gibi hedeflenen brüt kârlılık oranın altında kaldığı görülmüştür. 

 

2016 yılında da aynı durum ile karşı karşıya kalmak istemeyen Mehmet Bey toplantı 

esnasında özellikle bu durumdan sorumlu olduklarını düşündüğü Satış Müdürü 

Kenan Bey, Üretim Müdürü Selim Bey ve Muhasebe Müdürü Derya Hanım’dan 2 

strip mamulünün durumuna ilişkin açıklama yapmalarını istemiştir. Mehmet Bey, 

Kenan Bey, Selim Bey ve Derya Hanım arasında toplantı esnasında gerçekleşen 

konuşmalar şu şekildedir: 

 

- Mehmet Bey: “Ürettiğimiz mamullerin hiç birinden zarar etmediğimizin 

farkındayım. Ancak 2 strip mamulüne ilişkin bir türlü önüne geçemediğimiz 
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bir süreç söz konusu. Bu mamulde yıllardır hedeflediğimiz brüt kârlılık 

oranına erişemiyoruz. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum. Eğer sorun fiyat 

politikamız ise mamulün fiyatını arttıramaz mıyız Kenan Bey?” 

 

- Kenan Bey: “Mamulün fiyatını arttırmamız mevcut koşullarda mümkün değil 

Mehmet Bey. Sektördeki rekabet üst düzeyde ve pek çok rakibimiz 2 strip 

mamulünü bizden 1 Lira ya da 50 kuruş daha ucuza satıyor zaten. Bu 

durumda m2 fiyatını arttırmamız mamulün piyasadaki mevcut payını 

kaybetmemiz anlamına gelir. Belki m2 başı brüt kârlılık oranı artar ama 

mamulün toplam brüt kârlılığında büyük düşüş yaşarız.“ 

 

- Mehmet Bey (Selim Bey’e dönerek): “Eğer fiyat artışı yapma şansımız yoksa 

hedeflenen brüt kârlılığa ulaşmak için tek çaremiz 2 strip mamulün m2 başı 

maliyetini düşürmek değil mi? Selim Bey, bu konuda sizin ne söylemek 

istersiniz, maliyeti düşürmek için ne yapabiliriz?” 

 

- Selim Bey: “Maalesef Mehmet Bey, bu aşamada maliyet düşürmek için 

yapılabilecek bir şey yok çünkü üretimimiz neredeyse tam kapasitede. Bize 

tasarruf imkânı sağlayabilecek, üretim sürecinde bize değer yaratmayan 

hiçbir faaliyet yok.“ 

 

- Mehmet Bey (Derya Hanım’a dönerek): “Derya Hanım acaba mamul 

maliyetleri hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Mamul maliyetlerinin 

hesaplaması ile ilgili bir problemimiz olabilir mi?” 

 

- Derya Hanım: “İzninizle ben bu noktada üretim maliyetleri ile ilgili olarak 

kısa bir açıklama yapmak istiyorum.  2016 yılı için bütçelenmiş üretim 

maliyetlerimiz şu şekildedir:” 

 
Üretim Maliyetleri Bütçelenmiş Tutarlar 

Hammadde Maliyetleri 10.500.000 TL 

Direkt İşçilik Maliyetleri 3.000.000 TL 

Genel Üretim Maliyetleri  3.500.000 TL 

 

- Derya Hanım: “2016 yılı için bütçelenmiş üretim miktarlarımız ise 2 strip 

mamulü için 100.000 m2, 3 strip mamulü için 200.000 m2 ve plank mamulü 

için 400.000 m2’dir. Bildiğiniz gibi mamüllerin birim maliyetlerini m2 başına 

hesaplamaktayız. Bu durumda hammadde, direkt işçilik ve genel üretim 

maliyetleri mamullerimize m2 başına yüklenmektedir. 3 mamulümüzde de 

aynı hammadde kullanılmakta, direkt işçilik faaliyetleri ise esas olarak 

kanopi hattında gerçekleştirilmekte ve bu hatta hangi mamul tipi için 

çalışıldığına bakılmadan aynı işçilik faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Genel 

üretim maliyetlerimiz ise daha çok makine hattında gerçekleşmekte ve diğer 

maliyetler gibi genel üretim maliyetleri de mamullere m2 başına 

yüklenmektedir. Dolayısıyla birim maliyetlerimiz aşağıdaki gibi 

belirlenmektedir;” 
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Hammadde Maliyeti 

Mamuller 

Bütçelenen 

Üretim (m2) 

m2 Başına 

Maliyet* 

Toplam Hammadde 

Maliyeti 

2 Strip 100.000 15,00 TL 1.500.000 TL 

3 Strip 200.000 15,00 TL 3.000.000 TL 

Plank 400.000 15,00 TL 6.000.000 TL 

Toplam 700.000  10.500.000 TL 

* 10.500.000 TL / 700.000 m2 = 15 TL/m2 

 

Direkt İşçilik Maliyeti 

Mamuller 

Bütçelenen 

Üretim (m2) 

m2 Başına 

Maliyet* 

Toplam Hammadde 

Maliyeti 

2 Strip 100.000 4,29 TL 428.571 TL 

3 Strip 200.000 4,29 TL 857.143 TL 

Plank 400.000 4,29 TL 1.714.286 TL 

Toplam 700.000  3.000.000 TL 

* 3.000.000 TL / 700.000 m2 = 4,29 TL/m2 

 

Genel Üretim Maliyetleri 

Mamuller 

Bütçelenen 

Üretim (m2) 

m2 Başına 

Maliyet* 

Toplam Hammadde 

Maliyeti 

2 Strip 100.000 5 TL 500.000 TL 

3 Strip 200.000 5 TL 1.000.000 TL 

Plank 400.000 5 TL 2.000.000 TL 

Toplam 700.000  3.500.000 TL 

* 3.500.000 TL / 700.000 m2 = 5 TL/m2 

 

 

Toplam Birim Maliyetler 

Mamuller 

Hammadde 

Maliyeti 

Direkt İşçilik 

Maliyeti 

Genel Üretim 

Maliyetleri 

Toplam Birim 

Maliyet 

2 Strip 15 TL/m2 4,29 TL/m2 5 TL/m2 24,29 TL/m2 

3 Strip 15 TL/m2 4,29 TL/m2 5 TL/m2 24,29 TL/m2 

Plank 15 TL/m2 4,29 TL/m2 5 TL/m2 24,29 TL/m2 

 

- Mehmet Bey: “Derya Hanım, bu maliyetleme sistemi tüm mamul 

çeşitlerimiz için aynı birim maliyeti vermekte. Hammadde ve direkt işçilik 

açısından mamullerimiz tipine göre bir değişiklik olmasa da genel üretim 

maliyetleri açısından bir farklılaşma olmadığı konusunda emin misiniz?” 
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- Derya Hanım: “Mehmet Bey, ben burada çalışmaya başladığımda da bu 

maliyet sistemi kullanılmaktaydı.“ 

 

- Selim Bey (Mehmet Bey’e dönerek): “Müsaadenizle ben Derya Hanıma 

konuya ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Mehmet Bey’in belirttiği gibi 

genel üretim maliyetlerinde farklılaşmadan söz edebiliriz çünkü 

mamullerimizin makine hattı kalış süresi farklılıklar göstermektedir. Oysa 

Derya Hanım’ın yaptığı hesaplama m2 üzerinden olduğu için makine saati 

farklılıklarını dikkate almamaktadır. Derya Hanım’ın bu konuyu tekrar 

gözden geçirmesi yararlı olabilir.” 

 

- Mehmet Bey: “Haklısınız Selim Bey, ben de sizinle aynı fikirdeyim. Derya 

Hanım’ın bu durumu görmüş olmasını beklerdim. Peki, Derya Hanım o 

zaman siz bu konuyu bir daha düşünün lütfen. Toplantı bitmiştir.” 

 

Toplantıdan morali bozulmuş halde çıkan Derya Hanım, ne yapabileceğini 

düşünmeye başladı. Odasına giden Derya Hanım muhasebe departmanında yeni işe 

başlamış olan Semra Hanım’ı yanına çağırdı. Semra Hanım İstanbul Üniversitesi 

İşletme Fakültesi’nden yeni mezun olmuş ve yaklaşık bir yıl önce şirkette çalışmaya 

başlamıştı. Derya Hanım toplantıyı kısaca özetledikten sonra Semra Hanım’dan 

neler yapılabileceğini düşünmesini istedi ve ona üç gün süre verdi.  

 

Bu süre zarfında Semra Hanım üretim akışını tekrar gözden geçirdi, gerektiği zaman 

üretim müdürü Selim Bey’e danıştı ve Derya Hanım’ın yanına giderek ulaştığı 

sonuçları paylaştı. 

 

- Semra Hanım: “Derya Hanım, ben istediğiniz gibi maliyet sistemimizi 

gözden geçirdim ve çeşitli ölçümler de yaparak mamullerimizin makine 

hattımızdaki üretim sürelerini belirledim. Mamullerimiz makine hattında 

kalış süreleri 2 strip mamulü için 1,67 dakika/m2, 3 strip mamulü için 2 

dakika/m2 ve plank mamulü için 2,31 dakika/m2’dir.”  

 

Derya Hanım bu bilgileri kullanarak Semra Hanım’dan makine saatlerini esas alan 

bir genel üretim maliyeti yüklemesi yapmasını ve bu koşullarda mamullerin birim 

maliyetlerini ve mamul brüt kârlılıklarını hesaplamasını istedi. 

 

Semra Hanım odadan çıktıktan sonra Derya Hanım yeni maliyet hesaplaması ile 

mamul brüt kârlılıklarının nasıl değişeceğini düşünmeye başladı. 
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ERTAN ÜRETİM İŞLETMESİ VAK’ASI ÖĞRETİM NOTU
*
 

Bu vak’anın konusu genel üretim maliyetlerinin üretilen mamullere nasıl yüklenmesi 

gerektiğinin sınıfta vak’a tartışması yolu ile öğretilmesidir.  

Vak’anın sınıf ortamında tartışılması esnasında, tartışmayı yürüten kişinin üretim 

maliyetlerinin ve özellikle de genel üretim maliyetlerinin nelerden oluştuğunu sınıfa 

sorması ve açıklaması yararlı olacaktır. Genel üretim maliyetlerinin mamuller ile 

direkt olarak ilişkilendirilememesi nedeniyle, genel üretim maliyetlerinin üretilen 

mamullere nasıl yükleneceği tartıştırılmalıdır. Tartışmayı yürüten kişi, bu 

yüklemenin ancak bir kapasite ölçütü seçilerek yapılabileceği konusunda tartışmayı 

yönlendirmelidir. Bu kapasite ölçütlerinin neler olabileceği sınıfa sorulmalıdır. 

Kapasite ölçütlerinin üretilen birim sayısı, direkt işçilik saati, makine saati, 

hammadde miktarı, hammadde veya işçilik maliyetinin yüzdesi olarak 

belirlenebileceği sınıf tartışmasında ortaya konmalıdır. Hangi kapasite ölçütü 

seçilirse seçilsin yapılacak genel üretim maliyeti yüklemesinin bir varsayıma 

dayandığı ve kesin bir sonuç olmadığı belirtilmelidir. Üretimi en iyi şekilde temsil 

ettiği düşünülen bir kapasite ölçütünün seçilmesinin önemi üzerinde de durulmalıdır. 

Bu vak’ada genel üretim maliyeti yükleme ölçüt genel üretim maliyetlerinin üretime 

yüklenmesi açısından ayırt edici olamamaktadır. 3 tip ürün de m2 başına aynı payı 

almaktadır. Oysa üretim süreci incelendiğinde bu üç ürün tipi ile genel üretim 

maliyetlerinin ilişkilendirilmesinde farklı bir kapasite ölçütünün kullanılmasının daha 

doğru olacağı görülmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki hesaplamalardan adım adım 

yararlanılarak vak’anın çözümü yapılmalıdır. 

Semra Hanım ilk olarak 1 m2 üretim için gerekli olan süreleri makine saat olarak 

hesaplamış daha sonra da bütçelenen üretim miktarlarını dikkate alarak her bir 

mamul için gerekli olan makine saatlerini hesaplamıştır. 

Mamuller 

 

Dakika/m2 

 

Makine Saat/ m2 

Bütçelenen Üretim 

Miktarı (m2) 

 

Gerekli Makine Saat 

2 Strip 1,67 0,0278 100.000 2.783 

3 Strip 2,00 0,0333 200.000 6.667 

Plank 2,31 0,0385 400.000 15.400 

Toplam    24.850 

 

Semra Hanım hesapladığı makine saatleri kullanarak genel üretim maliyetlerini 

mamullere yeniden dağıtmıştır. Bu dağıtımı yaparken götürü güm yükleme haddini 

3.500.000 TL/24.850 ms = 140,85 TL/ms olarak bulmuştur. Bu götürü güm 

yükleme haddine göre mamullerin alması gereken genel üretim maliyetleri payları 

aşağıdaki gibidir. (Toplam GÜM payı hesaplanırken yuvarlama yapılmamıştır) 

 

 

                                                           
*
  Vak'a yazarları Emre Selçuk Sarı ve Taylan Altıntaş tarafından sınıf tartışmalarında 

eğitimciye yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.  Vak'a ile birlikte dağıtılmamalıdır. 
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Mamuller 

 

Gerekli 

Makine Saat GÜM Payı 

 

Bütçelenen Üretim 

Miktarı (m2) 

m2 

Başına 

GÜM 

2 Strip 2.783 392.018,78 TL 100.000 3,92 TL 

3 Strip 6.667 938.967,14 TL 200.000 4,69 TL 

Plank 15.400 2.169.014,08 TL 400.000 5,42 TL 

Toplam 24.850 3.500.000,00 TL 700.000 
 

 

Bu durumda birim maliyetler aşağıdaki gibi olacaktır. 

Toplam Birim Maliyetler 

Mamuller 

Hammadde 

Maliyeti 

Direkt İşçilik 

Maliyeti 

Genel Üretim 

Maliyetleri 

Toplam Birim 

Maliyet 

2 Strip 15 TL/m2 4,29 TL/m2 3,92 TL/m2 23,21 TL/m2 

3 Strip 15 TL/m2 4,29 TL/m2 4,69 TL/m2 23,98 TL/m2 

Plank 15 TL/m2 4,29 TL/m2 5,42 TL/m2 24,71 TL/m2 

 

Yeni durumda mamul brüt kârlılıkları aşağıdaki gibi olacaktır. 

Mamuller m2 Satış Fiyatı m2 Üretim Maliyeti 

m2 Başı Brüt 

Kârlılık 

Brüt Kârlılık 

Oranı 

2 Strip 33,00 TL 23,21 TL 9,79 TL %30 

3 Strip 34,00 TL 23,98 TL 10,02 TL %29 

Plank 40,00 TL 24,71 TL 15,29 TL %38 

 

Brüt Kârlılık oranlarının karşılaştırılmasında ise aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

 Mamuller 

Brüt Kârlılık Oranı 

(Yeni Durum) 

Brüt Kârlılık Oranı 

(Mevcut Durum) 

 Hedef Brüt 

Kârlılık 

2 Strip 30% 26%  %28 

3 Strip 29% 29%  %28 

Plank 38% 39%  %39 

 

Genel üretim maliyetlerinin üretime makine saatleri dikkate alınarak yüklenmesi 

sonucunda, mevcut durumda brüt kârlılık oranı hedeflenenin altında kalan 2 strip 

mamulü yeni durumda hedeflenen brüt kârlılığın üzerine çıkmıştır. Ancak mevcut 

durumda hedef brüt kârlılığı tutturmakta olan plank mamulünün ise aslında hedef 

brüt kârlılığın altında kaldığı görülmektedir. 

 


