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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 
faaliyete geçmiştir. Ülkemizde muhasebe sorunlarını araştırmak, muhasebe 
eğitimini geliştirmek ve eğitim faaliyetinde bulunmak amacıyla kurulan Muhasebe 
Enstitüsü, kuruluşunda olduğu gibi bugünde ülkemizin bu alanda faaliyet gösteren 
tek enstitüsü olma niteliğini korumaktadır.  

Daha ayrıntılı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir. 
 
http://muhasebe.istanbul.edu.tr 
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EDİTÖRLERİN ÖNSÖZÜ 

 

İşletme ve muhasebe eğitiminde vak’a metodunun önemine ve değerine inanmış 
olan Muhasebe Enstitüsü, bu alanda 2015 yılından bu yana her yıl yaptığı 
çalışmalara “Vak’alar 2017” isimli bu kitapla devam etmektedir. 

Tümü gerçek hayata dayanan bu çalışmaların vizyon geliştirmekteki gücü 
tartışılmazdır. Bu yayında onaltı yazara ait vak’alara yer verilmiştir. Bazı çalışmalar 
ortak yazarlı, bazı vak’alar ise bir seri biçimindedir. Dolayısıyla toplam 22 adet eser 
kitap kapsamındadır. 

Vak’alar seçilirken yeni çalışmalar tercih edilmiş, ancak bununla birlikte derslerde 
denenmiş olmalarına dikkat edilmiştir. Ancak, vak’a eğitimine yönelenlere ışık 
tutmak için ülkemiz işletmecilik eğitimi tarihinde dönüm noktası olan çalışmalar da 
kitap kapsamına alınmıştır. Keza bu çalışmamızda hem kıdemli öğretim üyelerimizin 
çalışmalarına, hem de bizleri mutlu edecek biçimde Muhasebe Enstitüsü dışından 
katkı yapan yazarlarımıza yer verilmiştir.  

Prof.Dr.Mustafa A.Aysan’a ait olan “Selim Çete” isimli ilk vak’a muhtemelen ülkemiz 
tarihinde muhasebe eğitimi amaçlı olarak hazırlanmış ilk modern vak’a çalışmasıdır. 
Kendisinin, Harvard Business School’daki eğitim tecrübesini ülkemizde vak’a 
metodunun önderliğini yapan İ.Ü.İ.F.İşletme İktisadı Enstitüsüne aktarırken Türk 
vak’aları hazırlama konusundaki ilk katkısıdır. Yine ona ait Swissair vak’ası ise yakın 
dönemdeki bir Dünya devinin sonunun hikayesini anlatmaktadır. 

Muhasebe Enstitüsünün yıllarca müdürlüğünü üstlenmiş kıymetli hocamız 
Prof.Dr.Ersin Güredin ise kendisinden talebimizi kırmayarak teknik bir vak’a 
çalışmasıyla kitabımıza katkı yapmıştır. Hocamız nezaketle, vak’anın çözümünü de 
yollamış ve kitaba o çözümü daha da değerli kılmak için kendi el yazısı ile eklemiş 
bulunuyoruz. 

Keza çalışmamıza katkı yapmasını dilediğimiz Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof.Dr.Süleyman Yükçü çok renkli beş çalışma ve bazılarının çözümü ile destek 
vermiştir.  

Bir dönemin ünlü devlet işletmesi Tekel’deki bir ilgi çekici durumu Prof.Dr.Sema 
Ülker kaleme almıştır. Keza Prof.Dr.Fatih Yılmaz yakın tarihimizin yanıp sönen bir 
önemli kuruluşunun hikayesini anlatmaktadır. 

Muhasebe Enstitümüzün vak’a ile ilgili çalıştaylarına her zaman destek veren 
İ.Ü.İktisat Fakültesinden Prof.Dr.Selahattin Karabınar ve Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesinden Doç.Dr.Ümmühan Aslan’ın çalışmaları bizim için özel değer 
taşımaktadır. Vak’a metodu ile ilgili emeklere destek olan bu dış katkılar bize 
gelecek için parlak bir ışık vermektedir. 
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Kitabımıza Muhasebe Enstitüsünün genç kadrosu da görmekten mutlu olduğumuz 
emeklerini sunmuştur. Doç.Dr.Aslı Türel, Dr.Emre S.Sarı ile birlikte hazırladığı 
çalışmayla, Doç.Dr.Ahmet Türel, Doç.Dr.Evren Şengür, Doç.Dr.Taylan Altıntaş ve 
Doç.Dr.Burcu Adiloğlu da münferit eserleriyle katkıda bulunmuşlardır.  

Kitapta İngilizce olarak yer alan tek vak’anın, Türkçe tanıtım hikayesini ise ilgi çekici 
bulacağınıza inanıyoruz. İyi kullanılabildiği takdirde vak’a metodunun gücünü 
gösteren önemli bir örnek olduğu düşüncesiyle kitaba dahil ettik. 

Yayınımızın son iki çalışması ise Prof.Dr.Recep Pekdemir ve Prof.Dr.Göksel Yücel’e 
aittir. 

Bu çalışmamıza eserleri ile katkıda bulunan tüm öğretim üyelerimize teşekkür 
etmek bu kısa tanıtımın en zevkli bölümüdür. Editörler olarak, onların bu 
desteklerinin devam etmesini temenni ediyoruz.  

Keza kitabın basılması için katkıda bulunan Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma 
Vakfı yönetimine, idari yönden destek olan Muhasebe Enstitüsü Müdür Yardımcıları 
Yrd.Doç.Dr.Özgür Esen ve Yrd.Doç.Dr.Turgay Sakin'e, bu yayındaki vak’aların 
yayına hazırlanmasında büyük emeği olan Dr.Emre S.Sarı’ya, Muhasebe Enstitüsü 
önceki Sekreteri Murat Ertay’a, şu anki Enstitü Sekreterimiz Mustafa Uludemirciler’e 
ve her işimizi eşsiz bir süratle  tamamlayan sekreterimiz Özlem Ulupınar'a teşekkür 
ederiz.  

Vak'a eğitimine her geçen yıl daha fazla katkı sağlayabilmek umuduyla Muhasebe 
Enstitüsü olarak saygılarımızı sunarız. 

 

 

Prof.Dr.Mustafa A.Aysan         Prof.Dr.Göksel Yücel             Prof.Dr.Recep Pekdemir 

 

 

 

İstanbul, Haziran 2017 

 

 

 

 
 
 

 



3 2 

Kitabımıza Muhasebe Enstitüsünün genç kadrosu da görmekten mutlu olduğumuz 
emeklerini sunmuştur. Doç.Dr.Aslı Türel, Dr.Emre S.Sarı ile birlikte hazırladığı 
çalışmayla, Doç.Dr.Ahmet Türel, Doç.Dr.Evren Şengür, Doç.Dr.Taylan Altıntaş ve 
Doç.Dr.Burcu Adiloğlu da münferit eserleriyle katkıda bulunmuşlardır.  

Kitapta İngilizce olarak yer alan tek vak’anın, Türkçe tanıtım hikayesini ise ilgi çekici 
bulacağınıza inanıyoruz. İyi kullanılabildiği takdirde vak’a metodunun gücünü 
gösteren önemli bir örnek olduğu düşüncesiyle kitaba dahil ettik. 

Yayınımızın son iki çalışması ise Prof.Dr.Recep Pekdemir ve Prof.Dr.Göksel Yücel’e 
aittir. 

Bu çalışmamıza eserleri ile katkıda bulunan tüm öğretim üyelerimize teşekkür 
etmek bu kısa tanıtımın en zevkli bölümüdür. Editörler olarak, onların bu 
desteklerinin devam etmesini temenni ediyoruz.  

Keza kitabın basılması için katkıda bulunan Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma 
Vakfı yönetimine, idari yönden destek olan Muhasebe Enstitüsü Müdür Yardımcıları 
Yrd.Doç.Dr.Özgür Esen ve Yrd.Doç.Dr.Turgay Sakin'e, bu yayındaki vak’aların 
yayına hazırlanmasında büyük emeği olan Dr.Emre S.Sarı’ya, Muhasebe Enstitüsü 
önceki Sekreteri Murat Ertay’a, şu anki Enstitü Sekreterimiz Mustafa Uludemirciler’e 
ve her işimizi eşsiz bir süratle  tamamlayan sekreterimiz Özlem Ulupınar'a teşekkür 
ederiz.  

Vak'a eğitimine her geçen yıl daha fazla katkı sağlayabilmek umuduyla Muhasebe 
Enstitüsü olarak saygılarımızı sunarız. 

 

 

Prof.Dr.Mustafa A.Aysan         Prof.Dr.Göksel Yücel             Prof.Dr.Recep Pekdemir 

 

 

 

İstanbul, Haziran 2017 

 

 

 

 
 
 

 
3 

 

SELİM ÇETE ALÜMİNYUM TİCARETHANESİ 

  
Prof.Dr.Mustafa A.AYSAN+ 

 
Selim Çete vak’aları hakkında 

Ülkemiz yüksek öğreniminin özellikle işletmecilikte vak’a metodu ile tanışması 1954 
yılında kurulan İşletme İktisadı Enstitüsü ile başlar. Günümüzde İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesinin Muhasebe Enstitüsü ile iki enstitüsünden birini 
oluşturan bu kurumun vak’a metodundaki öncü hocalarının başında hiç şüphesiz ki 
Prof.Dr.Mustafa A.Aysan gelir. Kendisi 1957-1959 yılları arasındaki Harvard 
Business School eğitiminden sonra öğretim üyesi olarak yer aldığı İşletme İktisadı 
Enstitüsüne sayısız Harvard vak’ası kazandırmıştır. Bununla birlikte Türk 
işletmelerine yönelik vak’aların önemini çok iyi anladığı için bu konuda da büyük 
emekler vermiştir. 

Ekteki Selim Çete Alüminyum Ticarethanesi vak’ası kendisinin hazırladığı, girişimci 
bir iş adamının macerasıdır. Müteşebbisin bu becerikli ve işbilir niteliği nedeniyle 
Aysan vak’a kahramanının soyadını Çete yaptığını söyler. Vak’anın asıl değeri, 
ülkemizde muhasebe alanında yazılan, muhtemelen ilk vak’a çalışması olmasından 
gelir. Orijinaliteyi korumak için vak’anın tarihlerine ve dile dokunulmamıştır. Sadece 
o günden bugüne yazımı değiştirilmiş olan alüminyum (alüminyum), tespit (tesbit) 
gibi bazı günümüz yazılımları tercih edilmiştir. 

Vak’anın yazıldığı yıllarda ülkemizde mali müşavirlik mesleğinin henüz oluşmamış 
olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Ancak vak’adaki durumların bazılarının 
günümüzde de hala mevcut olduğunu gözlemlemek mümkündür. A, B ve C olarak 
isimlendiriliş bir seriden oluşan bu vak’anın ilgi çekici bulunacağını düşünüyoruz. 

Vak’aya, yazıldığı yıl itibariyle geçerli Vergi Usul Kanunun defter tutmaya yönelik 
hükümleri eklenmişti. Bu yayının amaçları açısından bu maddelere yer 
verilmemiştir. 

Göksel Yücel-Recep Pekdemir 

 
Selim Çete Alüminyum Ticarethanesi (A) 
 
1961’in Ocak ayı başlarında, Selim Çete, 1960 faaliyetlerine ait hesap sonuçlarını, 
Vergi Dairesine bildirebilmek için bütün yılın maliyet, masraf ve hasılat rakamlarını 
çıkarmakla meşguldü. Satış hasılatı toplamı, vergi kanunlarının İşletme Defteri1 

                                                           
+ Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
 
1 Vergi Usul Kanununda tayin ve tarif edilmiş olan bu esas, alınan mal ve yapılan 
masrafların bir sayfaya, satış hasılatını da karşı sayfaya kaydederek bir tek defterle 
kâr ve ya zararın hesaplanmasından ibarettir. 
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esasına göre kayıt tutmaya izin verdiği seviyeyi geçmiş bulunduğundan 1961 yılında 
artık bilanço esasına2 geçmek bir mecburiyet halini almıştı. Selim Çete, bu 
mecburiyeti fırsat bilerek, faaliyetlerini adım adım takip ve kontrol etmeyi 
sağlayacak bir muhasebe sisteminin kurulmasının da uygun olduğunu 
düşünmekteydi. Çünkü 1960 hesaplarını iyice inceledikten sonra ancak “ev 
masraflarını karşılayacak kadar” kâr ettiğini ortaya çıkarmış olduğundan böyle bir  
“oldu bitti” ile bir daha karşılaşmak istemiyordu. İktisat Fakültesinde okurken bazı 
muhasebe dersleri de görmüş, 1960 içinde kayıtlarını kendisi tutmuş ve bilanço 
esasına göre de devam etmeye kararlı bulunmakla beraber düşündüğü gibi bir 
sistemin kurulması hususunda kendini yeterli bulamayarak, bu işler hakkında daha 
fazla bilginiz bulunacağı düşüncesiyle size başvurdu.  

Selim Çete Ticarethanesi, 16 Eylül 1959’da, toptan alüminyum mutfak eşyası, 
züccaciye ticareti ve bilumum ithalat ile uğraşmak üzere, Selim Çete tarafından 
kurularak Ticaret Siciline kaydolmuştu. 1959’un son aylarında, satışlar, düşük bir 
seviye de olsa, derhal başlamış ilk reklam faaliyetleri de sonuçlandırılmıştı. 

Selim Çete, İktisat Fakültesinde devamını bitirdikten sonra giriştiği küçük taahhüt 
işlerinde bir miktar para biriktirebilmiş, buna müşterisi olduğu alüminyum eşya 
imalatçılarından temin ettiği mal kredilerini de ekleyerek ilk mali imkanlarını 
sağlamıştı. Gerçekten alüminyum eşya imalâtçılarına, senetli alışlarla envanterinin 
hemen hepsini finanse ettirebilmeyi başarmış, aynı zamanda bankalardan da kısa 
vadeli bir kısım krediler temin edebilmişti.  

İlk iş olarak, Tahtakale’deki bir iş hanında küçük bir büro kiralamış, burayı kendi 
gayelerine göre, raflar ve büro için gerekli mobilya ile tefriş etmiş, bir süre sonra da 
daha üstteki katta küçük bir oda kiralayarak, buraya da raflar yaptırmış ve depo 
olarak kullanmaya başlamıştı. Bütün mal mevcudu depo ve bürodaki raflar üzerinde 
muhafaza ediliyordu. Siparişler alındığında veya satış yapılınca, sevk edilebilecek 
mallar hemen büronun önündeki boşlukta geçici olarak hizmetleri kiralanan 
hamallar tarafından sandıklara konuyor ve nakliyat ambarlarına gönderiliyordu. 

Mali imkanları dar olduğundan ve bu durumu 1960’ın olağanüstü olayları ile daha da 
sıkıştığından, Selim Çete, nakdi satışları teşvik ediyor, fakat zorluk, genel 
olduğundan, çok zaman, senetle kredili satışlar yapıyor veya satışların düşük bir 
yüzdesini de, büyük iskontolarla peşin olarak yapabiliyordu.  

Faaliyete geçerken, Selim Çete, ithalat yapmayı da düşünmüş bulunmakla beraber, 
mali imkanları geniş olmadığından bunu yapma imkanını 1961 Ocak’a kadar 
bulamamıştı. Bu sebeple müşterisi olduğu şirketler, hep İstanbul ve civarında 
bulunan alüminyum eşya imalatçılarından ibaret kalmıştı. İleride imkanları 
genişleyince ithalat yapmayı da düşünmekteydi. 

                                                           
2 Defteri kebir, yevmiye gibi adlarla anılan defterleri tutmayı mecbur kılan esastır. 
Çift girişli defter tutma esası. 
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2 Defteri kebir, yevmiye gibi adlarla anılan defterleri tutmayı mecbur kılan esastır. 
Çift girişli defter tutma esası. 
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Mallar İstanbul ve Anadolu’nun perakendeci züccaciye tüccarlarına doğrudan 
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edilebiliyordu. Çok az olmakla beraber, bazen sipariş halinde de talepler olmakta, o 
zaman senetler tanzim edilip müşteriye gönderilmekte, müşteri de senetleri 
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kendisine yardım eden bir tezgahtarı, bir hademesi ve ayrıca kayıt işlerinde 
kendisine arada sırada yardım eden bir arkadaşı vardı.  

Soru:  Selim Çete’ye ne tavsiye edersiniz? Nasıl bir muhasebe sistemi kurmalı ve 
bunu nasıl kullanmalıdır?  

 
Selim Çete Alüminyum Ticarethanesi (B) 
 
Selim Çete, (bakınız: Selim Çete Alüminyum Ticarethanesi - A), karşılaştığı bilanço 
esasına geçiş meselesini çözümlemek için, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerini 
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işleri daha iyi bilen birkaç arkadaşı ile görüştükten sonra işletmesinin mevcutları ile 
borçlarının bir listesini yaptı  (Ek 1). 1961 Ocak’ı içinde tespit ettiği 1960 yılı kârı 
20.050 TL idi  

 
Selim Çete, bilanço esasının gerektirdiği kanuni mecburiyetleri yerine getirmeye 
çalışırken, aynı zamanda,  geçen yıl karşılaşmış bulunduğu “oldu bitti”yi bertaraf 
edecek bazı tedbirler almak istiyordu.  

 
Bunun için en başta yıl içinde de faaliyetlerin kârlılık derecesi hakkında bazı bilgiler 
elde etmek, mesela aylık olarak kâr ve zarar hesaplayarak, faaliyetlerin istediği 
kârlılık seviyesine ulaşıp ulaşmadığını bilmek istiyordu. Fakat envanterin her ay 
sonunda tespiti işinin zorluğu karşısında hiç olmazsa 6 ayda bir kâr ve zararı tespit 
etmenin çok doğru olacağına inanıyordu. O kadar ki, tutması lazım gelen kayıtların 
bazı teferruatından fedakârlık etmek suretiyle olsa bile, 6 aylık kâr ve zarar 
hesaplayarak, faaliyetlerin istediği kârlılık seviyesine ulaşıp ulaşmadığını görmek 
istiyordu. Ayrıca tek başına bu kayıtları yürütmeyi masraftan kaçınmak için 
istediğinden, kayıtlarda mümkün olduğu kadar az bir teferruatla iktifa etmeyi uygun 
buluyordu.  

 
Faaliyet sonuçları hakkında aylık olarak bir fikir edinebilmek, tespit edilebilecek satış 
hasılatına ortalama olarak tahmin edilebilecek bir kâr yüzdesinin tatbiki suretiyle 
mümkün olabilecekti. İlerde faaliyetleri bir muhasebeci çalıştırması gerektirecek 
kadar genişlediğinde aylık hesap çıkarmak da mümkün olabilirdi. 
 
Ayrıca hangi mallar üzerinde daha fazla kâr edildiği, kâr yüzdeleri ve satışların 
sürati takriben bilinebileceği için, yine takribi olarak tayin edilebilir ve gayretler o 
mal cinslerine yöneltilebilirdi.  
 
Çete, bu düşünceler ve günlük işlerle meşgul iken Ocak ayının sonu geldi, hem bu 
yeni sisteme kendisini alıştırmak hem de vergi gayeleri dışında sistemden temin 
edilebilecek faydalar hakkında bir fikir sahibi olmak için, Ocak ayı sonunda bir hesap 
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çıkarmaya karar verdi. Yevmiye işlenmiş bulunan Ocak ayı muamelelerinin bir özeti 
aşağıdadır (TL)3. 

 
 

Satışlar: 
Kredili (senetli)  
Nakdi  
Henüz tahsil edilmemiş nakdi satışlar 

 
20.000 
10.000 
5.000 

Alışlar: 
Senet mukabili  (6 ay vadeli) 
Nakden 

 
25.000 
5.000 

Çeşitli bankalara verilen alacak senetleri: 
Tahsil için 
% 7 iskonto ile 

 
15.000 
20.000 

Nakden alınan 2 yıllık yangın sigorta poliçesi 1.500 
Bankadan çekilen 20.000 
Borç senetleri için ödemeler 20.000 
Tahsil edilen alacak senetleri 15.000 
Tahsil edilen senetsiz alacaklar  500 
Tezgâhtar  (500 TL) ve hademeye (300 TL) 
ödenecek maaşlar 
(31 Ocak itibariyle henüz ödenmemiş bulunuyordu) 

 
 

800 
Tezgâhtara avans olarak ödenen (Bu avans, 
tezgâhtarın maaşından on eşit aylık taksite kesilerek 
ödenecekti.) 

 
 

1.500 
Ödenen hammaliye ücretleri 300 
İşyeri ve deponun gelecek iki yıllık kirası için ödenen  

9.600 
31 Ocak 1961’de sayım sonunda tespit edilen 
envanter 

 
155.000 

Banka borcu için ödenen faiz (Banka borcu için % 7 
faiz ödenmekte idi. Bu miktar 1960 yılı için ödenmesi 
lazım gelenin dördüncü ve son taksitidir)            

 
 

350 
Demirbaş için ortalama amortisman haddi %10 
Gelir vergisi nisbeti (ortalama) %20 

 
 

Sorular: 
 
1. Selim Çete Ticarethanesinin verilen bilgilerden faydalanarak, 31.12.1960 

itibariyle bir bilançosunu yaparak hesapları açınız. 
 

                                                           
3 Rakamlar gizlenmiş olup, şirketin rakamlarıyla veya nisbi hiçbir münasebetleri 
yoktur. 
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2. Verilen muamele özetleri ile diğer bilgilerden faydalanarak, gerekli yevmiye ve 
defteri kebir kayıtları ile gerekli diğer kayıt ve işlemleri yaparak hesapları 
kapatınız.  

 
3. Bay Selim Çete’nin gayelerini gözönünde tutarak yapacağınız yevmiye ve defteri 

kebir kayıtlarında, Selim Bey’in çok ve az faydalı olan teferruatı tespit ile 
tutulması zaruri bulunan hesapların bir listesini yapınız. 

  
4. Ocak ay sonu itibariyle kâr ve zarar ile bilançoyu çıkarınız. Bu mali hesaplar, 

Selim Bey’i en faydalı olacak tarzda hazırlanmalıdır. (Bu noktada kayıtlar, Şubat 
ayı için hazırlanmış bulunmalıdır.) 

 
5. Selim Bey’in sizi muhasebeci olarak işe aldığını farzederek, hesaplarda ve kayıt 

tutma usulleri hakkında ona ne gibi tavsiyelerde bulunacağınızı kısaca 
sıralayınız.  

 
 

EK 1 
 

Selim Çete Alüminyum Ticarethanesinin 
31 Aralık 1960 itibariyle Mevcutları ve Borçlarının Listesi  

 
 
 MEVCUTLAR: 
  
 Kasadaki nakit       TL.5.000  
 Bankadaki mevduat         20.000 
 Senetsiz alacaklar           1.000 
 Senetli alacaklar         50.000 (x) 
 Mal mevcudu         150.000 
 Demirbaşlar          10.000 
 Depozito                 50 
 
 
 
 BORÇLAR: 
 
 Borç senetleri       160.000 
 Banka borçları         20.000 
 
 
 

(x) Bir kısmı tahsil edilmek üzere bankalara verilmiş olup, henüz tahsil 
edilmemiş bulunuyorlardı. 
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Selim Çete Alüminyum Ticarethanesi (C) 
 
Selim Çete, 1961 yılı başında geçtiği bilanço esasından memnundu. Bu suretle hem 
faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi elde edebiliyor ve bu suretle bir “oldu bitti”yi 
önlemenin yolunu buluyor, hem de bu bilgileri kendi başına yürüttüğü bir sistemden 
elde edebiliyordu. 

Yalnız, çözümleyemediği bir problem vardı. Gelir Vergisi mevzuatı, tüccara fatura 
verme mükellefiyeti yüklüyordu. Bu ise muhasebe kayıtları bakımından bir güçlük 
doğurmaktaydı. Şöyle ki, müşterilerin hemen yarısı kanuni mecburiyete rağmen, 
faturasız mal almak istiyor, bu durumda ya faturasız mal satmak veya satıştan 
imtina etmek gerekiyordu. 1961’in düşük satışlar seviyesinde ise, satışların yüzde 
ellisinden vazgeçmek imkansız bulunduğundan, faturasız satışları yapmak zorunda 
kalıyordu. Vergi mevzuatının yukarıdaki mecburiyeti, bu gibi satışların vergi 
gayeleriyle tutulan kayıtlarda görülmesi imkanını ortadan kaldırdığından, bu satışları 
ayrıca takip etmek gerekiyor, üstelik vergi kaçakçısı durumuna düşmemek için, bu 
gibi satışlar hakkındaki bütün işaretleri ortadan kaldırmak gayesiyle, bu gibi 
satışların maliyetine eşit miktarda da malın imalatçıdan faturasız olarak alınması 
gerekiyordu. Bu gibi satışları kayıt ve tespit etmek ve bunların gerektirdiği kayıtları 
tutmak için harcadığı mesai, vergi gayeleriyle tutulan kayıtların en az 3-4 misli 
zaman alıyordu. Ayrıca bu türlü muameleler, senetli muameleleri de tehdit ediyor, 
bankalardan aldığı kredilerin esası da senetlere dayandığından, kredi almak 
imkanları da daralıyordu. 

Selim Bey, 1961 başında karşılaştığı en önemli problem olarak bunu görüyor, “Bu 
suretle, mevzuat bizim vergi kaçırmamıza sebep olmaktadır. Eğer fatura 
mecburiyeti olmasa bütün satışlarımız, asıl defterlerimde gösterir bu sıkıntıdan 
kurtulurum.” diyordu. 

Soru: Selim Bey’in durumunda olsanız ne yapardınız? 
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SWISSAIR VAK’A ETÜDÜ * 
                                        Mustafa A. AYSAN+  

 
Swissair’in dünyaya yayılmış olan uçuşları, 2 Ekim 2001’de durduruldu. 161 uçak ve 
72 bin personelle, 218 şehre uçuş yapan dünyanın en ünlü ve en kaliteli havayolu 
şirketi durdu. Bu tarihte tüm dünyada yolcu ve yük taşımacılığıyla ün yapmış şirket, 
birçok iştiraki olan bir şirketler grubu biçimini almıştı. Yıllardır bilinen Swissair, 
“Swissair Group” un şirketlerinden biri olmuştu. Sözü geçen tarihte, Swissair Group 
(Yolcu Taşımacılığı) ve Flightlease (Uçak Kiralama) adını taşıyan grup şirketleri, 
ödeme güçlükleri nedeniyle, alacaklılara karşı korunmaları talebiyle görevli 
mahkemeye başvurmuş, yani iflaslarının düzenli biçimde mahkemece 
düzenlenmesini istemişlerdi. Haber, sadece havacılık dünyasında değil tüm 
ülkelerde bomba gibi patladı ve baş haber oldu. Çünkü Swissair, o tarihte dünyanın 
en ünlü, en iyi hizmet veren, en dakik ve en güvenilir şirketlerinden biri olarak 
görülmekteydi. Şirket, büyüklük sıralamasında onuncuydu. 
 
Havacılık endüstrisinde, dünyanın en büyüklerinden olan Swissair’in batışında bazı 
ekonomik dış etkenlerin de payı vardır. Bazı kaynaklar1, bunları şöyle 
sıralamaktaydılar: 
 

1- Dış ekonomik nedenlerin en önemlisi, İsviçre halkının, 1992 
referandumunda Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşmasına katılmayı 
reddetmesi olmuştur. Bu gelişme Swissair’in topluluk içinde serbestçe 
dolaşmasını engellemiştir. 

2- Bu gelişmeye göre, Swissair2 yönetiminin, gerekli önlemleri almayı 
geciktirmesi de bu konuda çok etkili olmuştur.  

 
Swissair ve Flightlease şirketlerinin iflası ile ilgili açıklamayı izleyen birkaç ay içinde, 
7 Kasım 2001’de Swissair’in %49,5’una sahip olduğu Belçika’nın Sabena şirketi de 
iflasını istemek zorunda kaldı. Bu iki büyük şirketin Avrupa’da uçuş haklarının 
yitirilmesi ve uçuşlardan uzun süre men edilmesinin ekonomik, sosyal ve siyasal 
büyük kayıplarını düşünen İsviçre Hükümeti, ertesi günü çalışmaya başladı ve 450 
milyon Swiss Frank (292 milyon Euro) tutarında bir köprü kredisi ile şirket 

                                                           
* Swissair’in geçmişiyle ilgili yayınlardan yararlanılarak Prof.Dr. Mustafa Aysan 
tarafından düzenlenmiştir. Daha fazla bilgi için bakınız; Andreas Knorr ve Andreas 
Arndt, “Swissair’s Collapse-An Economic Analysis”IWIM Institut für weltwirtschoft 
und Internationles Management’ Universitat, Bremen, 28 Sert.2003 (iwim@uni-
bremen.de) ve (www.iwim.uni-bremen.de) Ayrıca bakınız; Ahmet Küçüksavaş, 
Swissair Case bildirisi, 22.6.2004, İstanbul (Ahmet.kucuksavas@finansbank.com.tr)  
Vak’a ilk kez şu kaynakta yayınlanmıştır: Mustafa A. Aysan, Kurumsal Yönetim ve 
Risk, İstanbul, 2007, s. 64-72 

+  Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
 
1 aknor@uni-bremen.de ve aarndt@uni-bremen.de 
2 Swissair Group diye adlandırılan, eski ve ünlü Swissair şirketinin de hisselerini 
devralmak üzere 1 Ocak 1995 de kurulmuş olan bir holding şirketidir. 
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uçuşlarının sürdürülmesini sağladı. Şirketin yeniden düzenlenmesi uzun sürdüğü için 
sağlanan acil yardım kredisi birkaç hafta içinde 1,6 milyar SF (1,0 milyar Euro)’ya 
yükseltildi. Birkaç ay içinde, İsviçre Federal Devleti, eyalet yönetimleri, özel 
yatırımcılar, İsviçre’nin en büyük iki bankası (Union Bank of Swistzerland-UBS ve 
Credit Suisse), ülkenin öteki büyük şirketleri, SWISS diye adlandırılan yeni milli 
havayolu şirketini sürdürmek için 4,25 milyar SF  (2,75 milyar Euro) tutarında dev 
bir kaynak toplamını ortaya koydular. Bu toplam, İsviçre halkının her bir kişisine 
600 SF (388 Euro) tutarında, sadece devlet kaynağı ile yapılacak hesaba göre 375 
SF tutarında yük getirmişti.  
 
Bu büyük operasyon, grubu ayakta kalan ve o tarihte Avrupa’nın en büyük yerel 
havayolu şirketi olan Crossair kullanılarak gerçekleştirilmişti. Böylece, Crossair, 
Swiss adı altında 31 Mart 2002 tarihinde Swissair’in uçuş haklarıyla uçmaya başladı. 
 
Sözü geçen yazarlara göre Swissair’in batışı, bazı önemli özellikler taşımaktaydı; 
 

1- Avrupa’nın büyük milli havayolu şirketleri arasında ilk iflas eden şirket 
olmuştu. Swissair ve Sabena, ülkelerinin en büyük havayolu şirketleri idi. 

2- İki şirketin batışı da çok ani olmuştu. 1990’lara kadar, şirketlerin mali 
durumu o kadar güçlü idi ki, özellikle Swissair’e “uçan banka” adı verilmeye 
başlanmıştı.  

3- 1990’ların sonuna doğru Swissair’in mali durumu bozulmaya başlanmış, 
Ernst&Young denetim şirketi tarafından onaylanmış mali yapıya göre 31 
Ağustos 2001’de şirket özvarlığı aktif toplamının %2,55’ine düşmüştü, 

4- Swissair’in iflastan önceki son tam yıllık faaliyet sonucu yayınlanan 31 Aralık 
2000 tarihli bilançosu, 18,86 milyar SF (12,25 milyar Euro) olan borç toplamı 
göstermekteydi. Bu yılın başında 13,46 milyar SF (8,75 milyar Euro)  olan 
borç toplamı, yılsonuna kadar %40 artmıştı. Bu rakamlar bile yönetimi önlem 
almaya yönlendirememişti. Şirketin 2000 yılı zararı, 2,59 milyar SF (1,68 
milyar Euro)’yu bulmuştu. 

5- Yazarlara göre, bu rakamları görerek harekete geçmemiş olan üst yönetim ve 
denetim kurulları, şirketin batışının baş sorumlusu idiler; İştiraklerle ilgili 
stratejilerde ve şirketler, yöneticileri ve bölümler arasındaki koordinasyonda 
önemli yanlışlar yapmışlardı. Şirketi dıştan etkileyen olumsuz etmenler, 
içerde yapılan bu yönetim yanlışlarının etkilerini artırmıştı.  

 
Şirketin kuruluşu ve gelişmesi: 
 
Sonradan dünyada Swissair adıyla büyük ün yapan şirket, merkezi Zurich’te 
bulunan Ad Astra Aero AG şirketi ile Basler Luftwerkehr (Bolair) şirketlerinin 
birleşmesi ile 26 Mart 1931’de Schweizerische Luftwerkehr adıyla kurulmuştur. 
Kuruluştan başlayarak şirket, yolcu güvenliği ve rahatını, güvenilir ve dakik olmayı, 
hizmet kalitesini ön planda tutmuştu. Bu yüzden gelecek yıllarda en iyi havayolu 
ödüllerini kazanarak büyüdü. Örnek olarak kuruluşundan bir yıl sonra, 1932’de 
şirket, öteki büyük uçak şirketleri uçaklarından iki kat hızlı uçabilen Orionmark 
Lockheed yapımı uçakları filosuna katarak, rakiplerine büyük üstünlük sağlamıştı. 
Sonraları şirket en gelişmiş uçakları filosuna en erken katmakla ün kazanmış, B-
747-300, A310, MD-80 ve MD-11 gibi yeni geliştirilmiş uçakları filosuna katan ilk 
havayolu şirketi olmuştu. Şirketin başka bir “ilk”i, 1934’de yolcu uçaklarında hostes 
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kullanmaya başlaması olmuştu. İkinci Dünya Savaş’ından sonra hızla büyümesi, 
Swissair’i taşınan yolcu sayısı ve yolcu/km ölçütlerine göre dünyanın sayılı büyük 
şirketleri arasına yükseltmişti. 1960’lardan 2001’deki iflasına kadar yıllar boyunca 
şirket dünyanın en büyük 20 havayolu arasında bulunmayı başarmıştı. Şirketin 
hizmet kalitesi üzerindeki titizliği ve bu alandaki rekabet eksikliğinin bir bedeli 
vardı: İşçilik yükü, toplam maliyetin %39’unu aşmıştı ki bu oran, havayolu şirketleri 
arasındaki en yüksek orandı ve şirketi kâra kavuşturacak, sıfır kâr noktasını aşmayı 
sağlayacak doluluk oranını sürekli yükseltmekteydi.  
 
Bu hızlı büyüme içinde şirketin filosu, 1931’de 13 uçaktan, 1946’da 16 uçağa, 
1970’da 35 ve 2000’de 161 uçağa ulaştı. Bu dönemde, çalışan personel sayısı, aynı 
sırayla 64/789/13280 ve 71900 kişiye yükselmişti. Aynı yıllarda, uçulan şehir sayısı, 
20’den, 15’e düştükten sonra önce 1970’de 75’e, 2000’de ise 218’e ulaştı. Taşınan 
yıllık yolcu sayısı, aynı yıllarda, 10282/62378/ 3,9 milyon ve 19,2 milyon kişiye 
ulaşmıştı.  
 
1990’a kadar Swissair, özenle yönetilen finansal yapının gücünü korumayı çok iyi 
başarmıştı. Temkinli politikalar ile büyük tehlike yaratmayacağı umulan finansal 
işlemlerden kaçınılmıştı. İştirakler ve birleşmelerle ilgili politikalar da bu anlayışla, 
fazla risk almadan gerçekleştirilebilmişti. Bu tedbirli ve titiz finansal politika 1992’de 
halkın Avrupa Ekonomik Topluluğuna girmeyi reddetmesine kadar uygulanabilmişti. 
7 milyonluk nüfusu ve uçakla gidilebilecek mesafeleri sınırlı, küçük bir ülke olan 
İsviçre’nin uçak şirketi, bu karardan olumsuz etkilenmeye başlamıştı. Ülkenin 
yüksek değerli parası, ülkede yaşamayı ve oraya seyahat etmeyi çok pahalı 
yapmaktaydı. Havayolu şirketi, kısa sürede kâr kaybına başladı.  
 
Yöneticiler, bu durumla karşılaşınca havayolu işleri ile ilgili olan ve olmayan birçok 
alanda yatırım yaparak, azalan kârlarını bu alanlardan elde edecekleri kârlarla 
kapatma yoluna gitmişlerdi. Böylece grup, uçak tamir ve bakımı, yer hizmetleri,  
bilgi sistemleri, uçak kiralama işleri, ikram, gümrük dışı vergisiz dükkânlar, oteller, 
hava fotoğrafçılığı, hatta tarım alanlarında çok sayıda şirket kurup yatırımlar 
yapmaya başlamıştı. 2001 yılında grup çalışanlarının yarısı ve kârlarının büyük 
kısmı, bu iştiraklerden sağlanmıştı. Swissair, 1960’lardan beri, kısaltılmış adı KSSU 
olan KLM, SAS ve UTA3 gibi havayolu şirketleriyle işbirliği yapmaktaydı. 1989’da 
Avrupa Kalite gruplaşmasını (Sabena, Avusturya Hava Yolları, SAS ve Finnair ile) ve 
Atlantik Mükemmeliyet İşbirliği gruplaşmasını (Delta ve sonra katılan Sabena ve 
Avusturya Hava Yolları ile) Dünya Mükemmeliyet gruplaşmasını (Delta ve Singapore 
havayolları ile) gerçekleştirdi. 
 
Kendisi küçük olan (dünyanın en büyükleri arasında 10’uncu) ve daha çok küçük ve 
orta büyüklükteki havayolu şirketleri ile işbirliği yapan Swissair, Avrupa’nın üç 
büyükleri (Lufthansa, Air France ve British Airways) ile işbirliği olasılıklarını 
yitirmekte ve üç büyükleri mutsuz etmekteydi.  

                                                           
3 Hatta “Be Ne Swiss” kısaltması ile sözü edilen KLM ve Sabena ile havuzlama 
(pooling) sözleşmesi, 1950’de başlamıştı. 1958’de Swissair ve SAS filolarını aynı 
standartlarda yenilemek, personeli eğitmek için bir işbirliğine bile gitmişti.  
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Bu davranışlar Swissair’in büyüklerle ve büyük yolcu sayılarıyla çalışmasını 
önlemekte ve kârlılığını düşürmekteydi. Swissair’in uçuşları durdurduğu 2001 
yılından önce gelen 5 yıldaki göstergeleri şöyle gelişmişti. 
 
(Milyon SF) 1996 1997 1998 1999 2000 
Satış Geliri 8212 10556 11297 13002 16229 
Faizden ve Ver. Önceki Kâr 344 658 700 643 (2592) 
Bilanço Kârı (Net) (497) 324 361 273 (2885) 
Özvarlık 2109 2439 3549 4181 1160 
Personel Sayısı 36050 39267 43696 68442 71905 

 
Not: Swissair Group Holding Şirketi konsolide faaliyet raporundan özetlenmiştir. 
2000 yılı sonunda, azınlık paylı iştirakler dahil, grubun ilişkili bulunduğu şirket sayısı 
260’tı. 
 
Bu rakamlar, fırtınanın yaklaşmakta olduğunu göstermekteydi. Son yıllardaki 
gelişmelerin bir özeti, tarih sırasıyla şöyle gelişmişti. 
 
-1989 Swissair, Avrupa dışında iştirak yapan ilk Avrupa uçak 

şirketi oldu; ABD’nin Delta uçak şirketiyle, uçuşlarda 
işbirliği ve karşılıklı olarak %5 oranında hisse alışını 
gerçekleştirdi. 
 

-1990  Swissair, SAS havayolu şirketi ile işbirliği anlaşması 
yaptı. 
 

6 Aralık 1992 İsviçreliler, referandumda, Avrupa Ekonomik Topluluğu 
sözleşmesine %50,3 oranı ile “hayır” oyu verdiler. Bu 
oylama ile birlikte Swissair öteki AET ülkeleri havayolu 
şirketleriyle aynı şartlarda uçma haklarını yitirmeye ve 
her ülke ile ayrı ayrı uçuş hakları görüşmeleri yapmaya 
zorlamış oldu. Swissair’in öteki Avrupa havayolu 
şirketleriyle işbirlikleri zorlaştı; bir işbirliği önerileri geri 
çevrildi. Gizlice yürütülen, Swissair, SAS, Avusturya 
Havayolları ve KLM birleşmesi görüşmeleri başarılı 
olamadı. En sonunda 14 Aralık 1994’te Swissair, Sabena 
(Belçika)’dan 210 milyon SF ödeyerek şirket 
sermayesinin %49,5’unu almaya karar verdi. Sabena 75 
yıllık geçmişinde yalnız 1958’de kâr etmiş, sorunlu bir 
devlet işletmesiydi. 1997 sonunda Swissair, Mc Kinsey 
danışmanlık şirketine başvurarak, Avrupa hava 
taşımacılığında Swissair’i %20 paya ulaştırmak için bir 
plan yapılmasını istemişti. Qualiflyer işbirliği grubu 
anlaşması ve birçok Avrupa havayolu şirketinde sermaye 
iştiraki işleri, danışmanlığın bir sonucu olmuştu. 
 

1996’da şirket holdingleşmeye karar verdi. Swissair Group adında bir holding 
kurularak, 4 grupta toplanan şirketler 12 genel müdürün yönetimine verilmişti. 
Haziran 1998 ile Kasım 1999 arasında Swissair, bu sermaye payları için 4,1 milyar 



13
12 

 

 
Bu davranışlar Swissair’in büyüklerle ve büyük yolcu sayılarıyla çalışmasını 
önlemekte ve kârlılığını düşürmekteydi. Swissair’in uçuşları durdurduğu 2001 
yılından önce gelen 5 yıldaki göstergeleri şöyle gelişmişti. 
 
(Milyon SF) 1996 1997 1998 1999 2000 
Satış Geliri 8212 10556 11297 13002 16229 
Faizden ve Ver. Önceki Kâr 344 658 700 643 (2592) 
Bilanço Kârı (Net) (497) 324 361 273 (2885) 
Özvarlık 2109 2439 3549 4181 1160 
Personel Sayısı 36050 39267 43696 68442 71905 

 
Not: Swissair Group Holding Şirketi konsolide faaliyet raporundan özetlenmiştir. 
2000 yılı sonunda, azınlık paylı iştirakler dahil, grubun ilişkili bulunduğu şirket sayısı 
260’tı. 
 
Bu rakamlar, fırtınanın yaklaşmakta olduğunu göstermekteydi. Son yıllardaki 
gelişmelerin bir özeti, tarih sırasıyla şöyle gelişmişti. 
 
-1989 Swissair, Avrupa dışında iştirak yapan ilk Avrupa uçak 

şirketi oldu; ABD’nin Delta uçak şirketiyle, uçuşlarda 
işbirliği ve karşılıklı olarak %5 oranında hisse alışını 
gerçekleştirdi. 
 

-1990  Swissair, SAS havayolu şirketi ile işbirliği anlaşması 
yaptı. 
 

6 Aralık 1992 İsviçreliler, referandumda, Avrupa Ekonomik Topluluğu 
sözleşmesine %50,3 oranı ile “hayır” oyu verdiler. Bu 
oylama ile birlikte Swissair öteki AET ülkeleri havayolu 
şirketleriyle aynı şartlarda uçma haklarını yitirmeye ve 
her ülke ile ayrı ayrı uçuş hakları görüşmeleri yapmaya 
zorlamış oldu. Swissair’in öteki Avrupa havayolu 
şirketleriyle işbirlikleri zorlaştı; bir işbirliği önerileri geri 
çevrildi. Gizlice yürütülen, Swissair, SAS, Avusturya 
Havayolları ve KLM birleşmesi görüşmeleri başarılı 
olamadı. En sonunda 14 Aralık 1994’te Swissair, Sabena 
(Belçika)’dan 210 milyon SF ödeyerek şirket 
sermayesinin %49,5’unu almaya karar verdi. Sabena 75 
yıllık geçmişinde yalnız 1958’de kâr etmiş, sorunlu bir 
devlet işletmesiydi. 1997 sonunda Swissair, Mc Kinsey 
danışmanlık şirketine başvurarak, Avrupa hava 
taşımacılığında Swissair’i %20 paya ulaştırmak için bir 
plan yapılmasını istemişti. Qualiflyer işbirliği grubu 
anlaşması ve birçok Avrupa havayolu şirketinde sermaye 
iştiraki işleri, danışmanlığın bir sonucu olmuştu. 
 

1996’da şirket holdingleşmeye karar verdi. Swissair Group adında bir holding 
kurularak, 4 grupta toplanan şirketler 12 genel müdürün yönetimine verilmişti. 
Haziran 1998 ile Kasım 1999 arasında Swissair, bu sermaye payları için 4,1 milyar 

13 
 

SF (2,65 milyar Euro) ödemişti. Bu hisse satın almalarından sonra Swissair, 2000 
sonunda, aşağıdaki şirketlerde gösterilen oranlarda sermaye paylarına sahip oldu. 
 

Şirket (Havayolu) Adı Sermaye Payı(%) 
Air Europe 49,0 
Air Littoral 49,0 
AOM France  49,5 
Crossair 70,5 
LOT-Polarya  37,6 
Portugalia 42,0 
Sabena(ilerde %85’e çıkarmak opsiyonu) 49,5 
TAP Air Portugal 34,0 
Volare Air 34,0 
Austrian Airlines  10,0 
Bolair/CTA Leisure 100,0 
Cargolux 33,7 
LTU Groupe 49,9 
South African Airways  20,0 
Ukraine International Airlines 5,6 

 
Ancak, 20 Eylül 2000’de yönetimin Alitalia’nın %50 sermayesinin satın alınmasını 
önerisini, Yönetim Kurulu kabul etmedi4. Yukarıdaki listesi gösterilen şirketlerden 
çoğu zarar ettiği ve Swissair için büyük sorunlar yarattığı için, bu büyüme 
stratejisinin başarısız olması nedeniyle durdurulmasına da karar verildi. Şirketin 
karşılaştığı büyük sorunları tartışmaları içinde 20 Ocak 2001’de Genel Müdür 
Philippe Burggiser’in işine son verildi. Buna rağmen 25 Ocak’ta Belçika Hükümeti, 
Swissair’den, başta verdiği sözün sonucu olarak, Sabena’daki sermaye payını %85’e 
çıkarmasını istedi. (Bu tarihte Sabena, hissesi %50’nin altında olmakla birlikte, 
Swissair tarafından yönetilmekteydi.) Ancak, bu talep, Avrupa Birliği kurallarına 
aykırı idi; çünkü AB kuralları, topluluk-dışı bir havayolu şirketinin, topluluk-içi bir 
havayolu şirketinde çoğunluk payı elde etmesini yasaklamıştı. Buna rağmen 
Swissair Group, opsiyonu herhangi bir nedenle kullanmadığı takdirde Belçika 
Hükümetinin uğrayacağı zararları karşılamayı üstlendi. 2 Nisan 2001’de Yeni 
Yönetim Kurulu Başkanı Mario Corti, şirketin 2000 yılını 2,885 milyon SF (1,86 
milyar Euro) gibi büyük bir zararla kapattığını açıkladı. Zararın bu kadar büyük 
çıkmasının nedeni, eskiden konsolide edilmemiş olan yeni iştiraklerin birikmiş 
zararlarının ana şirket konsolidasyonunda ilk kez birleştirilmiş olmasıydı. 
 
Bu kadar büyük zararın başka nedenleri de vardı: Swissair’in giriştiği işbirliği 
girişimlerinin çoğu, şirketin zararına olmuştu; yukarıda listesi verilen iştiraklere 
yapılması zorunlu yardımlar, sermaye yatırımları ile sınırlı kalmadı ve şirket 
iştiraklerine sürekli para yardımları yapmak zorunda kaldı. Swissair’in yeni 
iştiraklerinden çoğunun borçlarını garanti etmesi gerekmişti.  
 

                                                           
4 Swissair Groupe Holding Şirketi, 29 üyeli bir Denetim Kurulu ve 10 kişilik bir 
“Yönetim Kurulu” ile iki kademeli kurul yönetim biçimi ile yönetilmekteydi. 
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Önemli iştiraklerden Crossair’in işleri, geri gitmeye başlamıştı. Bu şirket 1978’de 
Swissair pilotlarından biri tarafından 28 Kasım 1978’de Basel’de kurulmuştu. 
1988’de şirket sermayesinin %41’ini Swissair satın aldı ve bu sermaye payını 
1991’de çoğunluğu kadar arttırdı. Swissair, Crossair’i kâra geçirmek için kendi 
hatlarından birçoğunu devretse de şirket kâra geçemiyordu. 1998’de Avrupa’nın en 
büyük yerel havayolu şirketi olduktan sonra Crossair, yeni uçaklar satın alarak 
uçtuğu yerlerin sayısını 71’e yükseltti. (1990’da ancak 39 kente uçmaktaydı.) 
Swissair’in zararlarının önemli bir nedeni de 2001’de %70’ine sahip olduğu 
Crossair’e bazı işlerini devretmiş olmasıydı. Birçok büyük hava şirketi, tek 
merkezden uçarken, Crossair’in merkezi Basel’de olduğu için (Swissair Zurich 
merkezli) iki merkezli (ve yüksek maliyetli) uçuşlar yapmayı seçmişti. Böylece, 
Swissair tamir ve bakım, satış pazarlama, yer hizmetleri, bilgi merkezi gibi ortak 
işlevleri, iki yerde düzenlemek zorunda bırakılmıştı. İştirakler ve işbirliği 
sözleşmeleri ile 7 milyon nüfuslu İsviçre’nin havayolu şirketi Swissair, ülkesinin 
büyüklüğü 80 milyonluk Almanya’nın 11’de biri olduğu halde, Lufthansa’nın yarısı 
kadar uçak satın almıştı. 
 
Devlet sermayesiyle kurtarılan Swissair, 2003’te SWISS adıyla, İsviçre’nin devlet 
havayolu şirketi olarak uçuşlarına devam etmekteydi. İflas ilan edilmeden önce, 
alacaklı iki büyük İsviçre Bankası’nın devraldığı Crossair’in kısa menzilli 82 uçağı, 
Swissair’in 26 orta ve 26 uzun menzilli 52 uçağı ile birleştirilerek şirket 
küçültülmüştü. 2004 sonunda şirket yine de zarardaydı. Tasarruf önlemleri 
sürdürmekteydi. Filo ve personel sayısı %10 azaltılmıştı. Haziran 2003’te personel 
azaltmasının, üçte bire ulaşıncaya kadar sürdürülmesine karar verildi. Uçulan 
meydan sayısı %25 azaltıldı.  
 
2000’de başlayarak finansal basına yansıyan şirketin sorunları, gittikçe yoğunlaşan 
biçimde ortaya dökülmeye başladı. Şirketin yüksek ücret ödeme politikası 
(uluslararası havayolu şirketlerinin en yüksek ortalama ücretini ödüyordu), yüksek 
personel sayısı (21000’i İsviçre’de 72000 çalışan), yüksek iştirakler sayısı çok 
eleştirilmekteydi. Bu politikalar, ücret giderleri toplamını, 2000 yılında hasılatın 
%39‘una yükselmişti. Bu politikalar üzerine gelen hızlı petrol fiyatı artışlarının ve 
uluslararası pazarlarda doların değer kazanmasının şirket kârlılığını olumsuz 
etkileme olasılıkları, basında daha çok dillenince, borsada işlem gören şirketin 
hisseleri hızla değer kaybetmeye başladı. 2000 yılı için 2,9 milyar SF tutarında zarar 
ilan edilince, hisse fiyatları, %50 değer yitirdi.  
 
2001 Mart’ında yönetim kurulunun 10 üyesinden 9’u görevden ayrıldı. 2 Ekim’de 
şirketin iflası ilan edildikten ve Swissair uçuşları durdurulduktan sonra, Crossair 
yapısı içinde Swissair International Airlines yeniden düzenlendi.  
 
Temmuz 2001’de şirketin borçlar toplamı 7,8 milyar SF’a, sermayesinin 6 katına 
yükselmişti. Yönetim, varlıklardan bir kısmını satarak 3,4 milyar dolar nakit elde 
etmek istediyse de bunu yapamadı. 11 Eylül’de New York’taki Dünya Ticaret 
Merkezi’ne yapılan terörist saldırısını izleyen hava trafiğindeki azalma şirketin 
kurtarılması olanağını ortadan kaldırmıştı.  
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2 Ekim’de uçuşların birden bire durdurulması 39000 müşterinin hiç olmazsa 24 saat 
havaalanlarında işkence çekmesine neden oldu. 1998’de 500 Sf (307$)’a 
yükseltilmiş bulunan şirket hisselerinin fiyatı, 2 Ekim 2001’de 1,27 SF’a düştü. 
 
1990’ların başında İsviçre’nin gurur duyduğu, dünyada üstün hizmet kalitesinin 
simgesi ve dünyanın 10’uncu büyük havayolu şirketi içinde 1990’lar boyunca bazı 
şeyler yanlış gitmişti. 2001’de görevine atanan yeni Genel Müdür, Mario Conti, bu 
görece Nestle’in Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığından gelmişti. Ve çareler 
arıyordu. Şirkette 1990’larda yanlış giden işler neden düzeltilememişti? En başta 
neyi düzeltmeliydi? Bu felaketin gerçek nedeni; 
 

 İsviçre’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na girmeyi kabul etmemesi miydi? 
 İyi gitmemiş işbirliği anlaşmaları mıydı? 
 Kötü iştirak stratejisi miydi? 
 Kötü yatırımlar mıydı? 
 11 Eylül olayı mıydı? 
 Yönetimin hızlı değişime uyumda güçlük çekmesi miydi? 

 
 
Yeniden düzenleme nereden başlamalıydı? 
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EK 1 
 

Swissair Groupe Holding’inin 2003 sonundaki İştiraklerinin Listesi5 
 
Swissair Groupe (Holding Şirket) 6 
 
Swissair Group Finance (NL) B.V 
 
Swissair Group Finance (USA) Inc. 
 
Swissair Group International Finance 
 
Beyoo AG. 
 
DSS World Sourcing AG. 
 
Polygou Group Ltd. 
 
Panalpina Welttransport (Holding) AG. 
 
 
Swissair Lines (Havayolları) 
 
Başlıcaları: 
 
Swissair 
 
Crossair 
 
Balair 
 
Flightlease 
 
Toplam:49 iştirak 
 
Swissair Logistics 
 
Başlıcaları: 
 
Swisscargo 
 
Cargologic 
 
Toplam:9 iştirak 

                                                           
5 Kaynak: Ahmet Küçüksavaş, a.g.tez.  
6 Swissair Groupe Holding şirketi, 1996’daki yeniden düzenleme sonucunda bu 
yapıya kavuşmuştu. Böylece, 4 grupta toplanan 255 şirket, merkezdeki 12 Genel 
Müdürün (Bizdeki unvan Holding Grup Başkanıdır) yönetimine verilmişti. 
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Swissair Services 
 
Başlıcaları: 
 
Swissport 
 
SR Tevhnics 
 
Antraxis 
 
Avi Real 
 
Protaxi 
 
Prohotel 
 
Toplam: 72 iştirak 
 
 
Swissair Relations 
 
Başlıcaları: 
 
Swissotel 
 
Gategourmet 
 
Restoroma 
 
Gourmet Nova 
 
Nuancegroup 
 
 
Toplam: 125 iştirak 
 
Büyük toplam: 255 iştirak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18
18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19
18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 

YÖNALP TİCARET A.Ş. 

Ersin GÜREDİN+ 
 
Yönalp Ticaret A.Ş. dayanıklı ev aletleri satan bir işletmedir. Şirket bir anonim 
ortaklık olmasına rağmen hisse senetleri şirket sahibi Tevfik Beyin ve ailesinin 
elinde toplanmış bulunmaktadır. 2017 yılının başlarında Ocak ayında Tevfik Bey 
hesabının bulunduğu bankaya bir ziyaret yaparak bir kredi talebinde bulunmuştur. 
Tevfik Bey alacağı bu krediyi 2017 yılı kârı ile karşılamayı planlamaktadır.  

 
Şirketin kredibilitesinin iyi olmasına ve bankanın bu kredi talebini uygun karşılamış 
olmasına rağmen, banka yetkilisi Tevfik Bey ilk önce 2017 yılı için proforma finansal 
raporları düzenlemesi talebinde bulunmuştur. Yetkili bu sayede 2017 kârı ile ilgili 
olarak daha mantıklı bir tahmin yapılabileceğini ve işletmeden çekilebilecek tutarın 
daha sağlıklı saptanabileceğini ifade etmiştir. 
 
Tevfik Bey daha önceleri hiçbir zaman için bütçe hazırlamamış ve hatta işletmenin 
finansal tablolarını düzenlememişti. Bu iş şirketin muhasebecisi tarafından daha 
ziyade devlete sunulan finansal raporlar niteliğinde yapılmaktaydı. 2017 bütçesine 
ilk adım olarak şirket muhasebecisi 2015 ve 2016 dönemleri ile ilgili ekteki finansal 
tabloları hazırlamakla işe başladı. Tevfik Bey sizden 2017 yılı bütçelenmiş finansal 
raporları hazırlamasına yardımcı olmasını istemektedir.  
 
Proforma raporları hazırlarken aşağıdaki varsayımlar geçerlidir. 

 
 Satışlar %15 artacaktır. 
 Stok devir hızı ve alacakların devir hızı aynı kalacaktır. 
 Tüm değişken maliyetler TL olarak satış tutarına bağlı olarak değişmektedir.  
 2017’de enflasyonun etkisinin olmayacağı varsayılmaktadır. 
 Şirketin alacaklarının tahsil kabiliyeti yüksek olup, şüpheli alacak karşılığı 

ayrılması söz konusu değildir. 
 2017 yılı içinde sabit varlık alımı ve elden çıkarılması olmayacaktır. 
 Şirket 2017 yılı içinde yeni uzun vadeli borçlanmaya gitmeyecektir ve uzun 

vadeli borç ödemesi gerçekleştirilmeyecektir. 
 31.12.2016 itibariyle kısa vadeli borçların faaliyet giderlerine (amortisman 

hariç) oranı uygun kabul edilmekte olup, aynı oranın muhafaza edileceği 
düşünülmektedir. 

 İşletme kâr payı dağıtımında bulunmayacaktır. 
 

 

                                                           
+   Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
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YÖNALP TİCARET A.Ş. 
31.12.2015 ve 31.12.2016 Tarihli 

Bilançoları 
(000 TL) 

 

Varlıklar 21 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
 

Kasa  77.000 70.000 
Alacaklar 96.250 91.800 
Mal Stok 80.500 73.500 
Malzeme Stok  7.700 7.000 
   
Dönen Varlıklar Toplamı 261.450 242.300 
   
Arsa 20.000 20.000 
Binalar  200.000 200.000 
(-) Bir. Amor. (99.000) (90.000) 
Demirbaşlar 80.000 80.000 
(-) Bir. Amor. (56.000) (48.000) 
   
Varlıklar Toplamı 406.450 404.300 
   

   
Kaynaklar 
 

  

Kısa Vadeli Borçlar 130.725 121.150 
Uzun Vadeli Borçlar   40.570    40.570 
   
Borçlar Toplamı 171.295 161.720 
   
Sermaye 200.000 200.000 
Dağıtılmamış Kârlar 35.155 42.580 
   
Kaynaklar Toplamı 406.450 404.300 
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YÖNALP TİCARET A.Ş. 
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YÖNALP TİCARET A.Ş. 
2015 ve 2016 Faaliyet Dönemleri 

Gelir Tabloları 
(000 TL) 

 
 2016 

Faaliyet Dönemi 
 2015 

Faaliyet Dönemi 
    
Satışlar  770.000  700.000 
Satılan Malın Maliyeti 462.000  420.000 
    
Faaliyet Giderleri: 
 

   

Maaş ve Ücretler 137.000  130.000 
Isı, ışık ve enerji  10.850  10.500 
Sigorta   15.000  15.000 
Emlak Vergisi   14.350  11.650 
Faiz     3.650             6.350 
Amortisman 17.000  17.000 
    
Faaliyet Kârı 110.150    89.500 
(-) Vergi (%35) 38.552  31.325 
    
Net Kâr    71.598  58.175 

 
 

FİNANSAL DURUMDA DEĞİŞMELER TABLOLARI 
[Fon Akım Tabloları 000TL] 

 
 2016 

Faaliyet Dönemi 
 2015 

Faaliyet Dönemi 
KAYNAKLAR:    
Net Kâr  71.598  58.175 
(+) Amortisman 17.000  17.000 
    
Faaliyetlerde sağlanan fonlar
  

88.598     75.175 

Sabit Varlık satışı           0                                                            15.000 
    
Toplam  88.598  90.175 
    
KULLANIMLAR: 
 

   

Sabit Varlık Alımı 0  20.000 
Uzun Vadeli Borç Ödemesi 0  30.000 
Kâr payı  79.023  39.000 
Net Çalışma Sermayesi Artışı   9.575  1.175 
    
Toplam 88.598       90.175 
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FİNANSAL DURUMDA DEĞİŞMELER TABLOLARI 
[Nakit Akışı Tablosu 000 TL] 

 
   2016 

Faaliyet 
Dönemi 

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT 
AKIŞLARI: 
 

   

Satışlardan Tahsilat    765.550 
    
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Girişleri   765.550 
Mal alışı için ödemeler (459.425)   
Malzeme alımı için ödemeler       (700)   
Maaş ve ücret ödemesi  (137.000)   
Isı, Işık ve Enerji gideri ödemesi  (10.850)   
Sigorta gideri ödemesi  (15.000)   
Emlak vergisi ödemesi (14.350)   
Faiz ödemesi  (3.650)   
Vergi ödemesi  (38.552)   
 
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları 

   
(679.527) 

 
 
İşletme Faaliyetlerinden Yaratılan Nakit
  

   
86.023 

    
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT 
AKIŞLARI 
 

  0 

FİNANSLAMA FAALİYETLERİNDEN 
NAKİT AKIŞLARI 
 

   

Kâr payı ödemesi   (79.023) 
 

    
NAKİT TUTARINDAKİ ARTIŞ   7.000 
(+) Dönem Başı Nakit ve Nakit Eşdeğerler     70.000 
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Eşdeğerler 
(31.12.2016)  

    77.000 

 
 
İSTENEN: 
 

a) 2017 dönemi için proforma finansal raporları hazırlayınız. (bilanço, gelir 
tablosu, fon akım ve nakit akım tabloları) 

b) Tevfik Bey’e 2017 yılı sonunda işletmesinin kısa ve uzun vadeli borç ödeme 
gücünü bozmayacak bir biçimde firmadan çekilebilecek maksimum kâr payı 
hususunda kısa bir tavsiye mektubu hazırlayınız. 



23
22 

 

FİNANSAL DURUMDA DEĞİŞMELER TABLOLARI 
[Nakit Akışı Tablosu 000 TL] 
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YÖNALP TİCARET A.Ş. – ÇÖZÜM 
(Prof.Dr.Ersin Güredin’in el yazısı ile) 

 
  

 



24
24 

 

 

 



25
24 

 

 

 

25 
 

 



26
26 

 
 



27
27 

  



28
28 

  



29
29 

 
 



30
30 

 

 



31
30 

 

 
31 

 

DÖRT VAK’A ve BİR TİYATRO 
 

Süleyman YÜKÇÜ+ 
 

VAK’A 1: KIT KAYNAK KULLANIMI, KATKI PAYI MAKSİMİZASYONU, 
BAŞABAŞ NOKTASI 
 
Billur Süt A.Ş. çiğ sütü hammadde olarak kullanarak pastörize süt, yoğurt ve tulum 
peyniri üretmektedir. İşletmenin kapasite problemi bulunmamaktadır. İşletme yaz 
aylarında (Temmuz, Ağustos) süt verimindeki azalma nedeniyle çiğ süt temininde 
zorlanmaktadır. Bu aylarda ayda ancak 600.000 litre süt toplayabilmektedir. Çiğ süt 
1,28 TL/Litre alış fiyatıyla temin edilirken; süt mamullerinin üretim ve satışına ilişkin 
veriler şöyledir: 
 

 Pastörize Süt 
(Lt) 

Yoğurt (Kg) Tulum 
Peyniri(Kg) 

Satış Fiyatı 1,98 TL / Lt. 3,60 TL / Kg. 23,60 TL / Kg. 
Üretimde Gerekli Çiğ 
Süt 

1 litre. 1,25 litre. 10 litre. 

    
Diğer Değişken 
Maliyetler 

   

Dönüştürme Maliyeti 0,25 TL 0,72 TL 1,78 TL 
Ambalaj Maliyeti 0,16 TL 0,60 TL 0,02 TL 
Satış Gideri 0,04 TL 0,08 TL 0,80 TL 
Tahmini Satış Miktarı 200.000 lt 220.000 kg 30.000 kg 
Toplam Sabit Maliyetler   200.000 TL 

Tartışma Konuları: 

a) Sınırsız talep olduğunda hangi mamulün satışına öncelik verirsiniz? Neden? 
b) Tahmini talep miktarlarını göz önünde bulundurarak işletmenin toplam katkı payını 

maksimum kılacak mamul bileşimini (satış miktarını) bulunuz. Bu mamul 
bileşimindeki toplam katkı payını ve faaliyet kârını hesaplayınız. 

c) Çiğ sütün kıt olduğu aylarda işletme maksimum katkı sağladığı satış bileşiminde 
mamullerden hangi miktarda satarak başa baş noktasına ulaşabilir? 

d) (Bu şıkkı diğerlerinden bağımsız düşününüz.) Yönetim Kurulu Başkanı pastörize 
sütün katkı payından memnun olmadığını ifade etmektedir. Üretim Müdürüne 
pastörize süt üretiminin % 50 azaltılmasını, buna karşılık pastörize süt üretiminde 
kullanılmayan çiğ sütün yarısını yoğurt yarısını da tulum peyniri üretimi için 

                                                           
+ Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı 
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harcanmasını istemiştir. 50.000 TL’lık reklâm gideri ile yoğurt ve tulum peyniri 
üretimindeki ve satışındaki artışın gerçekleştirilebileceğini tahmin etmektedir. 
Yönetim Kurulu Başkanı haklı mıdır? 

 
VAK’A 1 – ÇÖZÜM 
 

a) Sınırsız talep olduğunda satışına öncelik verilecek mamul: 

  SÜT YOĞURT TULUM PEYNİRİ 

Satış Fiyatı 1,98  3,60  23,60 
Değişken Maliyetler:    
DİMM 1,28 1,60 12,8 
Dönüştürme Maliyeti 0,25 0,72 1,78 
Ambalaj Maliyeti 0,16 0,60 0,02 
Satış Gideri 0,04 0,08 0,80 
Toplam Değişken Gider 1,73 3,00 15,40 
Birim Katkı Payı 0,25 0,60 8,20 
                /              /               / 
Süt Kullanımı              1 lt         1.25 lt                   10 lt 

               =             =              = 
1 Litre Sütün Katkı Payı 0,25 TL  0,48 TL. 0,82 TL 
Üretim Önceliği 3 2 1 

 

b) Aylık 600.000 litre süt sağlanabildiğinde işletmenin toplam katkı payını 
maksimum kalacak mamul bileşimi ve bu mamul bileşimindeki toplam katkı 
payı: 
 

         Katkı Payı 
T. Peyniri 30.000 kg x 10 lt = 300.000 litre x 0,82 =

  
246.000 TL 

Yoğurt 220.000 kg x 1,25 lt = 275.000 litre x 0,48 = 132.000 TL 
Past. Süt 25.000 kg x 1 lt = 25.000 litre x 0,25 = 6.250 TL 
Toplam     600.000 litre    384.250 TL 
 

Aylık 600.000 litre süt sağlanabildiğinde elde edilebilecek brüt kar tutarı: 
 

Katkı Payı             384.250 TL 
Sabit Maliyetler                                           200.000 TL 
Brüt Kâr                                                     184.250 TL 
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c)  Başabaş Noktası: 

 
Önce kıt olan aylardaki mamul karışım oranları hesaplanmalıdır; 
  

Tulum Peyniri 30.000 kg  30.000kg / 275.000 birim = %11 
Yoğurt 220.000 kg  220.000 kg / 275.000 birim = %80 
Pastörize Süt 25.000 lt  25.000 lt / 275.000 birim = %9 
 275.000 birim     %100 

 

 
)25,09(%)60,080(%)20,811(%

000.200
xxx

BBN  

 
)0225,048,0902,0(

000.200
BBN  

 birimBBN 399.142
4045,1

000.200
   

         Satış Hasılatı 
T. Peyniri 142.399 birim x %11 = 15.664 birim x 23,60 =  369.670 TL 
Yoğurt 142.399 birim x %80 = 113.919 birim x 3,60 = 410.108 TL 
Past. Süt 142.399 birim x %9 = 12.816 birim x 1,98 = 25.376 TL 
         805.154 TL 

 
T. Peyniri  15.664 x 15,40 = 241.226 TL 
Yoğurt 113.919 x 3,00 = 341.757 TL 
P. Süt 12.816 x 1,73 = 22.172 TL 
      
Değişken Mlyt.    605.155 TL 
Sabit Mlyt.    200.000 TL 
Başabaş    805.155 TL 

      
d)   

Süt Üretiminde Kaybedilen Katkı Payı 
 100.000 lt x 0,25 = 25.000 TL 
Kazanılan Katkı Payları 
T. Pey Artışı 50.000 lt x 0,82 = 41.000 TL 
Yoğurt Artışı 50.000 lt x 0,48 = 24.000 TL 
     65.000 TL 
Reklam Gideri    50.000 TL 
Kazanılan Net Katlı Payı   15.000 TL 
Katkı Payında Azalma (25.000TL-15.000TL) 10.000 TL 

 Not: Değişiklik işletmeyi 10.000 TL’lik katkı payı kaybına uğratır. 
 
 



33
33 

 

 
c)  Başabaş Noktası: 

 
Önce kıt olan aylardaki mamul karışım oranları hesaplanmalıdır; 
  

Tulum Peyniri 30.000 kg  30.000kg / 275.000 birim = %11 
Yoğurt 220.000 kg  220.000 kg / 275.000 birim = %80 
Pastörize Süt 25.000 lt  25.000 lt / 275.000 birim = %9 
 275.000 birim     %100 

 

 
)25,09(%)60,080(%)20,811(%

000.200
xxx

BBN  

 
)0225,048,0902,0(

000.200
BBN  

 birimBBN 399.142
4045,1

000.200
   

         Satış Hasılatı 
T. Peyniri 142.399 birim x %11 = 15.664 birim x 23,60 =  369.670 TL 
Yoğurt 142.399 birim x %80 = 113.919 birim x 3,60 = 410.108 TL 
Past. Süt 142.399 birim x %9 = 12.816 birim x 1,98 = 25.376 TL 
         805.154 TL 

 
T. Peyniri  15.664 x 15,40 = 241.226 TL 
Yoğurt 113.919 x 3,00 = 341.757 TL 
P. Süt 12.816 x 1,73 = 22.172 TL 
      
Değişken Mlyt.    605.155 TL 
Sabit Mlyt.    200.000 TL 
Başabaş    805.155 TL 

      
d)   

Süt Üretiminde Kaybedilen Katkı Payı 
 100.000 lt x 0,25 = 25.000 TL 
Kazanılan Katkı Payları 
T. Pey Artışı 50.000 lt x 0,82 = 41.000 TL 
Yoğurt Artışı 50.000 lt x 0,48 = 24.000 TL 
     65.000 TL 
Reklam Gideri    50.000 TL 
Kazanılan Net Katlı Payı   15.000 TL 
Katkı Payında Azalma (25.000TL-15.000TL) 10.000 TL 

 Not: Değişiklik işletmeyi 10.000 TL’lik katkı payı kaybına uğratır. 
 
 



34

34 
 

 
 
VAK’A 2: FIRSAT MALİYETİ 
 
Kasım 20.. ‘de 26 iş günü  fiilen çalışan bir tekstil işletmesinin bir aya ilişkin maliyet 
tahmini şöyledir: (1.000 TL) 

 Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri   2.600 TL 
 Direkt İşçilik Gideri  4.500 TL 
 Genel Üretim Gideri  5.360 TL 
  Endirekt İşçilik Gideri  1.200 TL 
  Diğer G.Ü.G. (% 50 değişken) 4.160 TL 
 Faaliyet Giderleri  
  Satış ve Yönetim Gideri  6.500 TL 
 Satış Gelirleri  21.840 TL 
  
 
Hatırlı bir müşteriden 3.600 TL’lik ek gelir sağlayacak bir sipariş teklifi alınmıştır. 
İşletme tam kapasitede çalıştığı için yeni siparişin üretimi ancak 4 Pazar günü 
çalışılırsa gerçekleştirilebilecektir. Ek siparişin malzeme maliyetinin 400 TL olacağı 
ve faaliyet giderlerinde bir artış yaratmayacağı tahmin edilmektedir. Toplu sözleşme 
gereği işçilere bayram ve Pazar günleri çalışılması durumunda normal ücretlerinin 3 
katı fazla ücret ödenmektedir. 
 
İnsan Kaynakları Müdürü bir ayda 4 Pazar çalışmanın güçlüğünden söz etmektedir. 
Başka bir öneri olarak ise ek siparişin fason olarak üretilmesini teklif etmiştir. Fason 
imalat 2.300 TL’ye yaptırılabilecektir. Ancak Üretim Müdürü fason imalatın 
kalitesinden endişe duymaktadır.  
 
Tartışma Konuları: 
 
a) Siparişi reddetmenin alternatif maliyetlerini hesaplayınız.  
b) Siparişin Pazar günleri çalışarak üretilmesi alternatifini diğer kalitatif (kantitatif 
olmayan) faktörleri de gözönüne alarak değerlendiriniz.  
c) Siparişin fason üretilmesi alternatifini diğer kalitatif (kantitatif olmayan) faktörleri 
de gözönüne alarak değerlendiriniz.  
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VAK’A 2 – ÇÖZÜM 

a) 
 

 
 

 Pazar Günü 
 Üretim Yapılması 

 
Fason 

 Gelir 3.600 3.600 
 Malzeme 400 400 

* Direkt İşçilik Gideri 1.800  
 Genel Üretim Gideri   

** Endirekt İşçilik 480  
*** Diğer Genel Ür. Gid.  320  

 Faaliyet Giderleri  -  
 Fason İmalat Maliyeti  2.300 

 
Toplam Maliyet 

 
3000 

 
2.700 

 Kar    600 900 
 

* 4.500 TL/ 30 gün= 150TL  150 TLx 4 pazar  x 3kat  =  1800TL 
** 1.200 TL/ 30 gün =  40TL    40 TLx 4 Pazar x 3kat   =   480TL 
***      4.160 TL/%50 =2.080 TL  2.080TL /26gün = 80TL   80TLx 4pazar =320 TL 
 
Sipariş reddedildiğinde mevcut gelirlerde bir artış olmayacaktır. Sipariş pazar günü 
de çalışılarak üretildiğinde gelirlerde 600 TL’lik fason imal ettirildiğinde 900 TL’lik bir 
artış olmaktadır. Siparişi reddetmenin pazar günü çalışılarak üretme seçeneğine 
göre alternatif maliyeti 600 TL, fason imal ettirme seçeneğine göre 900 TL 
olmaktadır.  

b) Sipariş Pazar günleri çalışılarak üretildiğinde çalışanlarda aşırı yorgunluk 
nedeniyle hafta içi çalışmalarında verim düşüklüğü ortaya çıkabilir. Aksi 
düşünüldüğünde Pazar günü çalışılarak çok yüksek ücret alacakları düşüncesiyle 
çalışanlarda motivasyon sağlanabilir.  

c) Üretimi başka bir firmaya yaptırdığımızda kendi firmamızda sağladığımız kalite 
düzeyini tutturup tutturamama endişesi olabilir. Fason imal ettirildiğinde belirli 
kalite düzeyine ilişkin spesifikasyonlar önceden belirlenirse tüm kalitesizlikten doğan 
maliyet kayıpları fason imalat yapan firmaya yüklenebilir.  
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VAK’A 3: SATILAN MAMULÜN MALİYETİ KAYDI 
 
Anadolu A.Ş. üç kuşaktan beri tekstil sektöründe faaliyet gösteren, çalışan sayısı bir 
dönem 1500 kişiye kadar yükselen önemli bir işletmedir.  3 kardeş ve evlatlarının 
ortak olduğu bir aile işletmesidir.  Ailenin en büyük ağabeyi yönetim kurulu 
başkanlığı yapmaktadır. Ailenin demir-çelik, inşaat ve bilgi işlem sektöründe faaliyet 
gösteren başka şirketleri de bulunmaktadır.  
 
Şirket ortakları özellikle yönetim kurulu başkanı bulundukları şehirde önemli bir 
itibara sahip olup, birçok kişiye iş, aş ve ekmek verdikleri için çevre tarafından saygı 
görmektedirler. 
 
Özellikle vali ve belediye başkanı üç dört ayda bir şirkete uğrarlar, yönetim kurulu 
başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı öğle yemeği yerler, bu arada ufak 
tefek küçük yardımları ihtiyacı olanlara iletilmek üzere yönetim kurulu başkanına 
iletirler.  Yönetim kurulu başkanının talimatı ile şehirde bazı sosyal sorumluluk 
projeleri yürümektedir. Zaten yönetim kurulu başkanı her yıl sanayi odasının ödül 
töreninde ilin çeşitli kategorilerde başarılı şirketlerine verilen madalyanın altın 
olanını ödül olarak valinin elinden almaktadır. Bu ödül ile yaklaşık üç ay boyunca 
tebrikleri kabul ederken dünyanın en bahtiyar insanı olmaktadır. Ve heyecan ile yeni 
yıla hazırlanmaktadır. 
 
Şirketin mali işler müdürü devletin en prestijli denetim gurubundan emekli, yönetim 
kurulu başkanı ile ailecek görüşen önemli bir şahsiyettir. Muhasebe ve finansman 
müdürleri mali işler müdürünün sözünden dışarı çıkmayan yıllarını bu şirkete vermiş 
elemanlardır. Şirket devamlı nakit ihtiyacında olduğundan finansman müdürü nakit 
yetersizliğini her sorana ”para yok abem, para yok” söylemiyle karşılık vermesine 
karşın, bir çok kişi ve kuruma vadesinde ödeme yapılamazken, organize sanayi 
bölgesindeki Asya A.Ş. ye mal ve hizmet satan bir işletmeye gecikmeden hatta 
erken ödeme yapılabilmektedir.  
 
Şirketin önemli paya sahip aile ortaklarından başka 100’den fazla çok küçük paylara 
sahip ortakları da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları arada bir şirkete gelerek 
çocuklarını evlendireceğini söyleyerek hisse paylarını devretmek istemektedirler. 
Yönetim kurulu başkanı bu ortakların paylarını kendisi alır, karşılığında kasadan 
aşağı yukarı onları mutsuz etmeyecek bir ödeme yapar, ödemeyi kendi cari 
hesabına kaydetmekte ve hisseleri kendisi almaktadır. 
 
Anadolu A.Ş. uzun süreden beri zarar etmektedir. Zararı önlemek için birçok yola 
başvurulmuş ancak başarılı olunamamıştır. Son olarak şirkete tekstil konusunda 
uzman bir genel müdür atanmıştır. Genel müdür ilk olarak kadroların şişkin olduğu 
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düşüncesiyle birçok elemanı işten çıkartmıştır. Ancak her hafta yönetim kurulu 
başkanının ölmüşlerinin mezarına ziyarete giderek dua edip, su döktüğünü ifade 
eden hizmetliyi verimsiz görmesine rağmen işten çıkaramamıştır.  
 
Şirket tekstilde boya baskı apre işleri yapıyor olmasına rağmen katma değeri daha 
yüksek olur düşüncesiyle konfeksiyon işine girmiş, iştirak halinde olduğu bir 
konfeksiyon şirketi kurmuştur. Bu şirket aracılığı ile dünyanın önde gelen 
markalarına konfeksiyon mamulü üretip satmaktadır. Dünyanın önemli markaları 
sipariş üzerine çalışmaktadırlar. 
 
Her siparişin teknik özelliklerini bildirdikten sonra, adet ve teslim tarihi verilmekte, 
bir hedef fiyat uygulaması ile satın alacağı fiyatı bildirmekte; avans ve ödeme 
takvimi de sipariş anında bildirilmektedir. Anadolu A.Ş. nin iştiraki hedef fiyat olarak 
bildirilen siparişi inceler, genellikle de hedef fiyatı kabul etmektedir. Siparişlerin 
çoğu çok az katkı payı bırakır, belki de katkı payı bırakmamaktadır.  
 
Bir keresinde 10.000 adetlik hedef fiyatı 10,05 Amerikan doları/adetlik pantolon 
siparişi alınmış, siparişin 10,10 Amerikan doları/adetten kabul edileceği 
bildirilmiştir. Yani hedef fiyat 5 cent artırılarak yanıt verilmiştir. Uzun süre siparişin 
kabul edildiği bildirilmeyince ilgili firmaya siparişin durumu sorulmuş, “hedef fiyat” 
kabul edildiği için sipariş Çin’deki başka bir şirkete verildiği bildirilmiştir. 5 cent için 
siparişin Çin’e verilmesi yönetim kurulu üyeleri arasında bir “had bildirme” olarak 
değerlendirilmiştir.  
 
Bir yönetim danışmanlığı firması ile anlaşılarak şirkete maliyet hesaplama sistemi 
kurması istenmiş, değişken maliyetlemeye göre çalışan maliyet hesaplama sistemi 
kurulmuş, 94 gider yeri veya faaliyetin maliyeti ayrı ayrı hesaplanabilir hale 
gelinmiş, her siparişten çok az katkı payı sağlandığı görülür hale gelinmiştir. Genel 
müdür 3.000.000 metre aylık üretim hedefi koymuştur. Hedef tutturulunca aylık 
ortalama 1.000.000 TL zarar edilmektedir. Aylık üretim 2.500.000 metre civarı veya 
biraz daha üstünde kalırsa zarar daha az olmaktadır. 
 
Önemli bir markaya sahip küresel işletmeden 50.000 adetlik pantolon siparişi 
gelmiş, sipariş üretilmiş küresel firmanın devamlı bu işletmede çalışan kalite kontrol 
elemanlarının yaptığı kontroller sonucu pantolonların yıkamadan sonra paçalarının 
döndüğü, yandaki dikiş izinin paça hizasında ayakkabının önüne geldiği 
saptanmıştır. 50.000 adetlik sipariş teslim alınmamış, avans iade edilmiş, kalite 
problemi yaşanan parti yurt içi piyasada etiketi kesilerek satılmaya çalışılmıştır.  
 
Yönetim danışmanlığı firması maliyet hesaplama sistemini kurarken; satılan mamul 
maliyeti ve satışlar hesaplarına tekdüzen hesap planına uygun kayıt yapıldığına 
şahit olmanın yanı sıra; her ay sonu satılan mamul maliyeti tutarının toplamının bir 
kerede satılan mamullerin maliyeti hesabın borcuna ve aynı zamanda satışlar 
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hesabın alacak tarafına kaydedildiğini fark etmiş, böyle bir kaydın kârı etkileyen bir 
kayıt olmadığını ancak muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde böyle bir kayıt 
bulunmadığını belirtip vazgeçilmesini önermiştir. Öneri mali işler müdürü tarafından 
“tamam siz net sistemi öneriyorsunuz “diyerek kabul edilmiştir. 
 
Anadolu A.Ş. uzun yıllar ve aylar zarar ederken nakit sıkıntısı da yaşamaktadır. 
Nakit darboğazını aşmak için uzun süre ailenin sahip olduğu demir-çelik şirketinden 
tekstile nakit aktarması yapılmış, verilen nakitler hiç bir zaman geriye ödenmediği 
gibi devamlı olarak yeni nakit ihtiyacı doğmuş, aynı zamanda birçok bankaya 
borçlanılmıştır. Demir çelik işletmesinden sorumlu olan kardeş tekstilin devamlı 
nakit talebinden bıkmış, “batarsa batsın ben artık nakit vermeyeceğim” diyerek 
tavrını ortaya koymuştur. 
 
Bunun üzerine bir bankayla anlaşılarak tüm borçlar konsolide edilmiş, bu bankanın 
ilgili şube müdürü Anadolu A.Ş. nin yönetim kuruluna girmiştir. Bitmek tükenmek 
bilmeyen nakit talebi bir süre daha yönetim kurulundaki bu şube müdürü aracılığı 
ile giderilmiştir. 
 
Yıllarca süren mali yıl zararları ve kredi kullanımları nedeniyle işletmesinin 
bilançosunda özkaynaklar eksi değere düşmüştür. Özkaynakların eksi değerde 
olduğu bilançonun çok rahatsız edici görüntü vermesi nedeniyle mali işler müdürü 
ticaret mahkemesine başvurarak aktiflerinin yeniden değerlemeye tabi tutulmasını 
istemiştir. Dava sonucu aktifler yükseltilirken karşılığında oluşturulan fon 
özkaynaklar grubu içerisinde izlenmiştir. Ancak bütün bunlara rağmen izleyen 
aylarda özkaynaklar grubu azalmaya devam etmiştir.  
 
Tartışma Konuları 

 
1) Sizce bu işletmenin sorunu nedir? 

 
2) İşletme bu gün itibariyle nasıl bir durumdadır? 

 
3) İşletme muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine uygun olmayan kaydı 

neden yapmış olabilir? 
 

4) İşletme 3.000.000 metre/ay üretim yaptığında zararı neden artıyor olabilir? 
 

5) Hedef fiyat uygulaması işletmeleri nasıl etkilemiş olabilir?  
 

6) 50.000 adetlik hatalı üretim hangi kalite maliyetlerine katlanılmadığı için ortaya 
çıkmış olabilir? Hangi başarısızlık maliyetlerine neden olmuş olabilir? 
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hesabın alacak tarafına kaydedildiğini fark etmiş, böyle bir kaydın kârı etkileyen bir 
kayıt olmadığını ancak muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde böyle bir kayıt 
bulunmadığını belirtip vazgeçilmesini önermiştir. Öneri mali işler müdürü tarafından 
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Nakit darboğazını aşmak için uzun süre ailenin sahip olduğu demir-çelik şirketinden 
tekstile nakit aktarması yapılmış, verilen nakitler hiç bir zaman geriye ödenmediği 
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ticaret mahkemesine başvurarak aktiflerinin yeniden değerlemeye tabi tutulmasını 
istemiştir. Dava sonucu aktifler yükseltilirken karşılığında oluşturulan fon 
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aylarda özkaynaklar grubu azalmaya devam etmiştir.  
 
Tartışma Konuları 

 
1) Sizce bu işletmenin sorunu nedir? 
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VAK’A 4: AYNI FİYATA SATIŞ 

Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde kuru üzüm ihracatı yapan işletme üzümün 
tonunu 1.445 $’dan satın almakta aynı fiyata ihraç etmektedir. Satın alınan üzüm 
yıkanmakta, çöpü ayıklanmakta, yağlanmakta ve ambalajlanarak satılmaktadır.  
 
Tartışma Konuları: 
Kuru üzüm işletmesinin aldığı malı aynı fiyata satıyor olmasını  

1. Fiyatlandırma politikası ve miktar dengesi açısından irdeleyiniz. 
 

2. Kur farkının yarattığı kâr/zarar politikası açısından değerlendiriniz.  
 

 
TİYATRO: MAYDANOZCUNUN STOK DEVİR HIZI 

Sahnenin bir tarafından maydanozcu esnaf kıyafetiyle elinde maydanoz sepetiyle 
sahneye gelir, diğer taraftan üzümcü fabrikatör kıyafetiyle elinde üzüm sepetiyle 
sahneye gelir ortada buluşurlar. 

MAYDANOZCU-Maydanoz var maydanoz, tere, nane, roka, maydanoz var maydanoz 

KURU ÜZÜMCÜ-Üzümcü geldi üzümcüüüüüü… Tonu 1000 avro. Yok mu üzüm alan? 

MAYDONOZCU- Oğlum kuru üzüm böyle satılır mı? Otur işyerinde ihtiyacı olan gelir 
alır.  

KURU ÜZÜMCÜ-Maydanoz böyle satılır mı? 

MAYDANOZCU-Ben böyle satmıyorum zaten. 

KURU ÜZÜMCÜ-Ne bağırıp duruyorsun o zaman. 

MAYDANOZCU-Hoca metni böyle yazmış. Ben sabah erken tarlalara gider, 
Üreticiden bağ bağ maydanoz alırım. Götürür restoran ve lokantalara dağıtırım. 50 
kuruşa alır 1 liraya satarım.  

KURU ÜZÜMCÜ-Haftada kaç gün yaparsın bu işi. 

MAYDANOZCU- Her gün… Beş yılda bir gün nüfus sayımı olur. Hiç kimse sokağa 
çıkamaz ben yine işimi yaparım.  

KURU ÜZÜMCÜ-Çok zor iş kaç bağ satıyorsun günde? 

MAYDANOZCU- Ortalama günde 2000 bağ. Benim işim zor değil. Sabah saat 10’da 
benim iş biter. Öğle yemeğinde benim maydanozlar salatadadır. Sen kalantora 
benziyorsun tüccarsın herhalde. 
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KURU ÜZÜMCÜ- Yok ben sanayiciyim. Kuru üzüm üreticiden alır, stoklarım. Sipariş 
oldu mu yıkar, yağlar, paketler satarım. Çoğunu da ihraç ederim. 

MAYDANOZCU- Ne kadar mal alıp satıyorsun yılda? 

KURU ÜZÜMCÜ-Kuru üzüm üreticiden yılda bir kez alınır. Yılda 1 milyon TL’lik mal 
alırım. Yavaş yavaş ihraç ederim.  %10-%15  ne denk gelirse kârla satarım. Bütün 
Avrupa pastalarında benim kuru üzümleri yer. 

MAYDANOZCU- Oooooo,  paraya para demiyorsundur sen? Ne diyorsun? 

KURU ÜZÜMCÜ- Avrooooo..  

MAYDANOZCU-Çok kalantor adamsın vesselam. Çok vergi ödüyorsundur sen. 

KURU ÜZÜMCÜ- %20 ödüyorum. Senin maydanozları kaynatsak suyunu Uğur 
Başkana içirsek yağlarının erimesine faydası olur mu dersin?  

MAYDANOZCU-Sen bizim başkana şişman mı demek istiyorsun? 

KURU ÜZÜMCÜ- Yok yok bence maydanoz suyu Süleyman Hocaya da faydalı olur 

MAYDANOZCU-Sen benim maydanozları başkanla hocaya içirip bedavaya 
kapatmaya çalışıyorsun galiba.  

KURU ÜZÜMCÜ- Sen her gün çalışıyorum diyorsun hiç tatil yapmıyor musun? 

MAYDANOZCU-Yapıyorum. Ben hep bir adaya giderim, her yıl başka adaya.  

KURU ÜZÜMCÜ-Nasıl yani? 

MAYDANOZCU-Bu yıl Havai Adaları’na gideceğim mesela. 

KURU ÜZÜMCÜ- Maydanozla ha? 

MAYDANOZCU-Yok maydanoz götürmüyorum. Ortanca hanımla gidiyorum. Pardon 
bende bir tane var zaten. 

KURU ÜZÜMCÜ- Ben daha Marmara’daki Hayırsız Adaya gidemedim. Sen nasıl her 
yıl başka bir adaya tatile gidiyorsun?  

MAYDANOZCU-Sen sanayicisin benim bir şeyim yok bir kuruş sermayem bile yok. 
Cuma günü restoranlardan haftalık hasılat toplarım cumartesi sabahı müstahsile 
parasını öderim. Söylediğim gibi kasada para da yok. Sadece bir muhasebeci var, o 
da orada bizi seyrediyor.  
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KURU ÜZÜMCÜ- Yok ben sanayiciyim. Kuru üzüm üreticiden alır, stoklarım. Sipariş 
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KURU ÜZÜMCÜ- Yok yok bence maydanoz suyu Süleyman Hocaya da faydalı olur 

MAYDANOZCU-Sen benim maydanozları başkanla hocaya içirip bedavaya 
kapatmaya çalışıyorsun galiba.  

KURU ÜZÜMCÜ- Sen her gün çalışıyorum diyorsun hiç tatil yapmıyor musun? 

MAYDANOZCU-Yapıyorum. Ben hep bir adaya giderim, her yıl başka adaya.  

KURU ÜZÜMCÜ-Nasıl yani? 

MAYDANOZCU-Bu yıl Havai Adaları’na gideceğim mesela. 

KURU ÜZÜMCÜ- Maydanozla ha? 

MAYDANOZCU-Yok maydanoz götürmüyorum. Ortanca hanımla gidiyorum. Pardon 
bende bir tane var zaten. 

KURU ÜZÜMCÜ- Ben daha Marmara’daki Hayırsız Adaya gidemedim. Sen nasıl her 
yıl başka bir adaya tatile gidiyorsun?  

MAYDANOZCU-Sen sanayicisin benim bir şeyim yok bir kuruş sermayem bile yok. 
Cuma günü restoranlardan haftalık hasılat toplarım cumartesi sabahı müstahsile 
parasını öderim. Söylediğim gibi kasada para da yok. Sadece bir muhasebeci var, o 
da orada bizi seyrediyor.  
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Tartışma konuları: 

1. Tiyatro oyunundaki iki karakterin yaklaşımını ülkemizdeki muhasebe kültürü 
açısından değerlendiriniz. 
 
2. Sizce maydanozcu Havai’ye gidebilir mi? 
 
3. İki karakterin yıllık kârını yaklaşık olarak hesaplayınız. 
 
4. Maydanozcunun stok devir hızını hesaplayınız. 
 
5. Üzümcünün stok devir hızını hesaplayınız. 
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KADİR MAMATİ * 

M.Sema ÜLKER+ 

Kadir Mamati, 11 yaşında Trabzon’daki aile yuvasından İstanbul’a okumak için 
gelmişti. O dönem ismi Tophane Sanat Enstitüsü günümüzde Şişli Endüstri Meslek 
Lisesi adı ile eğitim veren okulda öğrenim görmüştü. Kadir Bey, okulu bitirdikten 
sonra, staj yapmış olduğu metal sektöründe işe başlamıştı. Şirkette genç yaşta 
ustabaşılığa yükselen Kadir Bey, kendisini özellikle metal kapak konusunda çok 
geliştirmiş ve Almanya’da bir metal işleme ve kapak fuarına katılmıştı. Orada 
gördüğü değişiklikler ve gelişmeler kendisini çok heyecanlandırmıştı. 
  
Bu fuardan hemen sonra Tekel Genel Müdürlüğü’nün Amerika Birleşik Devletleri’ne 
(ABD) ihraç ettiği 10.000 adet Yeni Rakı şişesinin kapak sorunu nedeni ile geri iade 
edildiği bilgisine ulaştı. 1960’lı yılların başında Tekel, Yeni Rakı’yı Paşabahçe ve 
Tekirdağ’daki fabrikalarında üretmekteydi. Ve rakı o dönemlerde mantar tıpalı 
olarak satışa sunulmaktaydı. ABD, rakının aynı viski gibi metal kapak ile satışa 
sunulmasını istiyordu. 
 
Kadir Bey, tüketicinin fiyat ve kalite kadar şık ve sağlam ürünü talep edeceğini ve 
açılmayan kapakların sinir bozucu olduğunu düşünmekteydi. Kendi düşüncelerini 
paylaşan iki arkadaşı ile birlikte Berca Metal Ambalaj Sanayi Kollektif Şirketini 
kurmaya karar verdiler. Şirket; alüminyum şişe kapağı, krem kutu kapağı, teneke 
kapak, serum ve penisilin tel askı, taşlı kapsül kapak ve ayran, su alüminyum 
kapağı üretmek üzere kuruldu. Ortaklar, kendilerinin hazırladıkları iki makine ile 
üretim yapmaya karar verdiler. Birinci makine alüminyum levha veya tenekenin 
muhtelif çaplara ayarlanarak kesildiği makine, ikinci makine şişe veya kutu üzerinde 
kapatma işleminin yapıldığı makine idi. Bu makine, siparişin alındığı şirkete 
götürülebilecek hareketliliğe sahipti. 
 
Tekel ile yapılan görüşmeler sonucunda, 0,19-0,21mm kalınlığında, 2,5 tırtıllı, 18,50 
mm.lik 10.500 adet kapak siparişi alınmıştı. Tekel, şişe kapatma işleminin 
Beykoz’daki fabrikada kendileri tarafından yapılmasını istiyordu. Bu nedenle 
kapaklama makinesini 400 TL’ye Berca’dan satın almak istiyordu. Berca şirketi, kısa 
sürede bu üretimi tamamlamış ve ürünlerle birlikte ikinci makineyi Paşabahçe Rakı 
ve İspirto Fabrikası’na nakletmişti. İlk 50 adet kapaklama işleminden sonra, Tekel 
kapaklama işlemine kendisi devam etmişti. Fakat bir müddet sonra, ABD’ye 
gönderilen son parti rakının da Türkiye’ye iade edildiği ve bunun nedeninin de Tekel 
yöneticilerinin metal kapak içinde yine mantar tıpa koyarak kapaklama işlemini 
yaptıkları, ABD’nin ise sadece metal kapaklı ürün istekli olmasıydı. Berca şirketi, 

                                                           
* Vak'a gerçek hayatta yaşanmış bir işletmecilik durumunu yansıtmaktadır. 
Konunun çözüm tarzının doğru veya yanlış olduğunu ifade etmez. 
 
+ Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
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tekrar 10.200 adet kapak üretmiş ve Beykoz’a göndermişti. Tekel yöneticileri, 
pratiklik açısından metal kapaklı rakı üretimine sıcak bakarak, bundan sonraki tüm 
üretimin metal kapaklı olmasını istemişlerdi. Bu amaçla Berca şirketi ile ilk yıl 
1.000.000 adet, ikinci yıl için yine 1.000.000 adetlik anlaşma yapmışlardı. Tekel 
birinci yıl kapakların tanesini ilk 10.500 adet için belirlenmiş fiyattan, 0,04 TL olarak 
satın alacaktı. İkinci yıl için, Kasım ayının başında yeniden piyasa koşullarına göre 
fiyat belirlenecekti. 
 
Berca şirketi, Tekel’in anlaşmalı üretimine geçebilmek için hemen kapasite artışı 
kararı almış ve 4 yeni makine üretimine girişmişti. Bu makineler farklı kalıplarda 
kapak üretecek durumdaydı. Böylece toplam ekonomik ve teknik ömürleri beşer yıl 
olan beş makine ile üretim parkurunu oluşturmuştu. Makinelerin toplam defter 
değeri 2.000 TL idi.  
 
Kadir Bey’in izlenimi Tekel’den ikinci yıl siparişinin gelmeyeceği yönündeydi. Bunun 
yanı sıra kısa bir süre içinde yapılan tanıtımlar, Berca’nın ismini sektörde 
duyurmaya başlamış ve kapak ihtiyacı olan gazoz, meşrubat üreticilerinden, krem 
üreticilerinden ve ecza şişe kapağı olarak siparişler gelmeye başlamıştı. Birinci yıl 
için şirketin üretim kapasitesinin % 50’lik kısmı Tekel siparişine aitti. Tekel için 
üretim yapıldığında tek tip kapak kalıbı kullanılarak üretime devam edilmekteydi. 
Alüminyumun tonu 5.000 liraydı. Bir ton alüminyumdan 1.000.000 adet rakı kapağı 
üretilebilmekteydi. 1.000.000 rakı kapağı üretiminin toplam direkt işçilik maliyeti 
15.000 liraydı. Şirkette 25 işçi istihdam edilmişti. Bir işçinin kapak kalıp hazırlama, 
kapak yapım süresi ortalama 1,5 dakika kadar sürmekteydi. Diğer değişken üretim 
maliyetleri (enerji, vs.) bir kapak için ortalama 0,0012 TL idi.  Diğer sabit üretim 
maliyetleri toplamı yıllık olarak 5.000 liraydı. Oksijenli su üreten bir ecza şirketi 
0,19-0,21mm kalınlığında, 2,5 tırtıllı, 18,50 mm.lik yıllık 1.000.000 adetlik şişe 
kapağı siparişi ile Berca şirketine başvurmuştu. Bu ecza şirketi, her ay ortalama 
84.000 adet kapağı 0,03 TL/birim fiyattan istiyordu. Bu sipariş devamlılık 
oluşturacaktı. Bir meşrubat firması da aynı anda, taçlı kapsül kapak olarak ilkbahar 
dönemi için toplam üç aylık, ayda 145.000 adet kapak siparişi ile gelmişti. Kadir 
Bey, bu siparişin de, gelecek dönemlerde meşrubat tüketiminin artışına bağlı olarak 
çok daha artacağını sezmekteydi. Hafta içinde işçilerin günlük ikişer saatlik fazla 
mesai yapması mümkündü. Taçlı kapsül kapak üretiminin hammadde maliyeti birim 
başına % 10 daha azdı. Kadir Bey, hem ecza şirketinden, hem de meşrubat 
şirketinden gelen teklifin, daha büyük siparişlerin müjdecisi olduğunu 
düşünmekteydi.  
 
Ecza şirketinin fiyat teklifi konusunda ve meşrubat firmasının siparişinin ne kadarlık 
bir fiyat üzerinden kabul edilebilirliğine, ilişkin Kadir Bey’in aldığı karar sizce ne 
olabilir?    
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için şirketin üretim kapasitesinin % 50’lik kısmı Tekel siparişine aitti. Tekel için 
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kapak yapım süresi ortalama 1,5 dakika kadar sürmekteydi. Diğer değişken üretim 
maliyetleri (enerji, vs.) bir kapak için ortalama 0,0012 TL idi.  Diğer sabit üretim 
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0,19-0,21mm kalınlığında, 2,5 tırtıllı, 18,50 mm.lik yıllık 1.000.000 adetlik şişe 
kapağı siparişi ile Berca şirketine başvurmuştu. Bu ecza şirketi, her ay ortalama 
84.000 adet kapağı 0,03 TL/birim fiyattan istiyordu. Bu sipariş devamlılık 
oluşturacaktı. Bir meşrubat firması da aynı anda, taçlı kapsül kapak olarak ilkbahar 
dönemi için toplam üç aylık, ayda 145.000 adet kapak siparişi ile gelmişti. Kadir 
Bey, bu siparişin de, gelecek dönemlerde meşrubat tüketiminin artışına bağlı olarak 
çok daha artacağını sezmekteydi. Hafta içinde işçilerin günlük ikişer saatlik fazla 
mesai yapması mümkündü. Taçlı kapsül kapak üretiminin hammadde maliyeti birim 
başına % 10 daha azdı. Kadir Bey, hem ecza şirketinden, hem de meşrubat 
şirketinden gelen teklifin, daha büyük siparişlerin müjdecisi olduğunu 
düşünmekteydi.  
 
Ecza şirketinin fiyat teklifi konusunda ve meşrubat firmasının siparişinin ne kadarlık 
bir fiyat üzerinden kabul edilebilirliğine, ilişkin Kadir Bey’in aldığı karar sizce ne 
olabilir?    
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Ek 1: Tekel’e götürülen öneri kapak çizimi 
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AVEA  
 

Fatih YILMAZ  
 
Hürriyet Gazetesi, 24 Haziran 2004 tarihli sayısında “Evliliklerine İtalya Başbakanı 
Silvio Berlusconi ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın karar verdiği Aria – Aycell 
evliliği sonunda ‘AVEA’ adlı ana markasını yarattı. Aria ve Aycell’in evlilik sürecinde 
ayrı ayrı sürdürdüğü markaların yerini bundan böyle Avea alacak” başlığını atmıştı1. 
Türkiye’de o tarihlerde faaliyet gösteren dört GSM şirketinden ikisi olan Aria ve 
Aycell 2004 yılında birleşerek AVEA markasını yarattılar. 
 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de GSM sektörü hızlı bir gelişim 
göstermektedir. 1994 yılında GSM ile ilk kez tanışan Türkiye’de başlangıçta iki 
operatör faaliyete başlamış, ardından iki operatöre daha izin verilmesiyle toplam 
sayı dörde ulaşmıştır. Başlangıçta 80.000 olan abone sayısı on yıl gibi kısa bir süre 
içerisinde olağanüstü artarak 2004 yılında yaklaşık 35 milyon aboneye ulaşmıştır. 
Özellikle 1990’lı yılların sonunda GSM sektöründe değişim dalgası hızlanmıştır. 
Türkiye’de GSM sektörü sadece yerli yatırımcıların değil aynı zamanda yabancı 
sermayenin de ilgisini çekerek önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir2.  
 
Türkiye’nin ilk iki GSM operatörleri olan Turkcell ve Telsim3’in ardından 2001 yılında 
iki operatöre daha faaliyet izni verilmiştir. Bunların ilki Telecom İtalia ve Türkiye’nin 
en büyük özel bankalarından biri olan İş Bankası ortaklığı olan İş-Tim’e verilmiştir. 
İş-Tim, Mart 2001’de Aria markası ile GSM hizmetleri vermeye başlamıştır. Diğer 
GSM lisansı ise, Türk Telekom’a verilmiştir. Türk Telekom 14 Aralık 2001’de Aycell 
markası ile GSM hizmetleri vermeye başlamıştır. Şubat 2004’te, İş-Tim ve Aycell 
birleşerek %40’ı Türk Telekom’a, %40’ı Telecom İtalia Mobil’e ve %20’sı İş 
Bankası’na ait olan “TT&TIM”i kurmuşlardır. TT&TIM Avea markası ile faaliyet 
göstermeye başlamıştır4.  
 

                                                           
 Vak’aların amacı sınıf tartışmalarına temel oluşturmaktır. Vak’alar sorunların 
işletme yöneticileri tarafından doğru veya yanlış çözümlendiğini göstermez. 
 
 Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 

 
1  “http://www.hurriyet.com.tr/aria-aycell-evlendi-sonunda-avea-dogdu-235937” 
Erişim tarihi: 21.4.20 
2 Z.Anarbek, “Şirket Birleşmelerinin İnsan Kaynakları Politikası Açısından 
Değerlendirilmesi: AVEA Örnek Olay İncelemesi”, Ankara Üniversitesi, Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara, 2008, s.68 
3 Telsim’e 2004 yılında TMSF tarafından el konulmuş ve 2005 yılında da bu şirket 
Vodafone’a 4,55 Milyar $’a satılmıştır.  
4  Z.Anarbek, s.75. 
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Aria ve Aycell birleşmesi o dönemde kamuoyunda çokça tartışılmış ve medyada bu 
konuda pek çok haber yayınlanmıştır. Bu haberlerden biri de Dünya Gazetesi’nin 25 
Ekim 2005 tarihli sayısında Dilek Güngör tarafından yayınlanan aşağıdaki haberdir: 
 

“Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK), Türk 
Telekomünikasyon Kurumu’nun 2002 – 2004 yıllarına ilişkin işlemlerini 
araştıran raporu, Aria – Aycell birleşmesinde ilginç şeyler olduğunu 
ortaya çıkardı. Raporda, Aria’nın iflasını eksik amortismanla gizlediği 
belirtildi.  
 
Kamuoyuna açıklanmayan denetleme raporunda, birleşme öncesi iki 
danışman şirkete hazırlatılan raporlara yer verildi. Ernst & Young ve 
BKR Işık Yeminli Mali Müşavirlik şirketlerinin raporlarında Aycell ile 
birleşerek Avea adını alan Aria’nın birleşme esnasında iflas ettiği ancak 
bunu “eksik amortisman” yöntemiyle sakladığı ortaya çıktı. 
 
Devlet Denetleme Kurumu’nun Türk Telekomünikasyon Kurumu’nun 
2002, 2003, 2004 yılları eylem ve işlemlerinin araştırılıp 
denetlenmesine ilişkin raporu halen Başbakanlık’ta bekliyor. 
Yayınlanması düşünülmeyen raporda, Telekomünikasyon Kurumu’nun 
faaliyetleri ve Türk Telekom özelleştirmesi dışında Aria – Aycell 
birleşmesine özel yer ayrıldı. 
 
Denetleme raporunda, Şubat 2004 yılında tamamlanan Aria – Aycell 
birleşmesi öncesinde Ernst&Young adlı danışmanlık şirketi ile BKR Işık 
Yeminli Mali Müşavirlik şirketinin Aria ve Aycell’in mali tablolarına 
dayanarak hazırladıkları iki ayrı rapora dikkat çekildi. 
 
Nisan 2003’te hazırlanan Ernst&Young’un raporunda, Aria’nın 2002 yılı 
sonunda yasal olarak iflas ettiği, bu durumun amortisman ve itfa payını 
hesaplarda göstermeyerek gizlediği kaydedildi. 
 
Raporda, Aria’nın 2002 – 2003 yıllarında maddi ve maddi olmayan 
duran varlıkları için amortisman ve itfa payı ayırmadığı kaydedilirken, 
“Eğer amortisman hesaplanmış olsaydı, 31 Aralık 2002 ve 30 Nisan 
2003 tarihleri itibari ile sona eren dönemlerde net zarar sırasıyla 293 
trilyon 584 milyar5 ve 98 trilyon 654 milyar6 artmış olacaktı. Bu 
durumda şirket, Türk Ticaret Kanunu’na göre teknik iflas halinde 
sayılacağından, şirket genel kurulunda belirli adımlar atması 
gerekecektir” denildi. 

                                                           
5 Yeni TL ile 293 Milyon 384 bin.  
6 Yeni TL ile 98 Milyon 654 bin. 
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Ernst&Young’un raporunda ayrıca, Aria’nın makine ve teçhizatlarının 
büyük bölümüyle demirbaşlarının bir kısmı için 10 yıllık ömür biçilerek 
iflasını sakladığı da anlatıldı. Raporda, “Söz konusu sabit kıymetler için 
ekonomik ömür 5 yıl olarak belirlenmiş olsaydı, 2002 ve 2003 yılları 
için amortisman giderleri sırasıyla 417 trilyon 922 milyar ve 139 trilyon 
329 milyar TL olacaktı” denildi. BKR Işık Yeminli Mali Müşavirlik 
şirketinin temmuz ayındaki raporunda ise 2000 ile 2002 yılları arasında 
Aria’nın 510,6 trilyon liralık7 eksik amortisman ayırarak, ilgili 
dönemlerde zararını eksik gösterdiği belirtildi. 
 
Devlet Denetleme Kurulu’nun raporunda söz konusu iki danışmanlık 
şirketinin tespitleri anlatılırken, Türk Ticaret Kanunu’nun devir yoluyla 
yapılan birleşmede, katılan ortakların tüzel kişiliklerinin sona 
erdirilerek, aktif ve pasiflerin bütün olarak yeni şirkete aktarılması, 
buna karşılık yeni ortağın hisselerinin sona eren ortaklığın ortaklarına 
hisseleri oranında verilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.  
 
Ayrıca söz konusu maddede tarafların verdiği payların mal varlıkları ile 
orantılı olması ve hesaplamalarda şirketlerin öz varlıklarının 
değerlerinin de nesnel ölçütlere göre hesaplanması gerektiğine dikkat 
çekiliyor. 
 
Aria’nın şirket iflasını saklamak uğruna fazla vergi ödemeyi göze aldığı 
da yine raporda ortaya çıktı. “Şirket, amortisman giderlerini 
oluşturdukları yıl giderleştirmediği için, bu tutarları 
muhasebeleştirdikleri yıl vergiden düşülebilir gider olarak 
kullanılamayacaktır” denilen raporda, Aria’nın yatırımlarının yüzde 
90’ını tamamladığı bildirildi. Böylece Aria’nın “roaming” (ara bağlantı) 
yapamadığı için Uluslararası Ticaret Mahkemesi’ne (Tahkim) 
Telekomünikasyon Kurumu aleyhine açtığı davanın gerekçesi de 
çürütülmüş oldu. Rapor, Aria’nın tamamladığı yatırımlarla roaming 
yapmasına gerek kalmadan hizmet verebilecek düzeyde olduğunu 
ortaya koydu.” 
 

Bu birleşme sürecinden 12 yıl sonra Avea, Türkiye'nin üçüncü GSM operatörü 
olarak, 2016 yılında yeni nesil şebekesi ile Türkiye nüfusunun %98'ine hizmet 
verebilecek servis ağına ulaşmış, aynı zamanda 205 ülkede 693 operatörle 
uluslararası dolaşım anlaşmasına sahipti8. Avea 26 Ocak 2016 itibarıyla üst grubu 

                                                           
7 Yeni TL ile 510,6 milyon. 
8  “http://www.avea.com.tr/web/hakkimizda/SirketHakkinda/AveaHakkinda” Erişim 
tarihi: 21.4.2017 
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olan Türk Telekom ile birleşmiş olup kendini feshetmiştir. Böylece Avea markası 
tamamen son bulmuş, yerine Türk Telekom Mobil adı altına hizmet vermeye 
başlamıştır. 
 
Sorular: 

1) Amortisman nedir? 
2) Amortisman ayrılmasında muhasebe ilkeleri ile vergi kanunları arasında ne 

gibi farklılıklar vardır?  
3) Yukarıdaki haberde bahsi geçen “eksik amortisman yöntemi” nedir? 
4) Türk Ticaret Kanununda bahsi geçen “teknik iflas” nedir? 
5) Şirket birleşmesinde birleşen şirketlerden birinin daha önce eksik 

amortisman ayırmış olmasının birleşme üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? 
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TEKNOKAYIT A.Ş.* 
 

Selahattin KARABINAR+ 
 
Teknokayıt A.Ş. (şirket) bir holding tipi örgütlenmede ana şirket konumundadır.  
Holdinge ait şirketler ağırlıklı olarak teknoloji alanında faaliyet göstermektedir. 
Gruba ait 7 şirket vardır. Teknokayıt A.Ş. finansman sıkıntısını aşmak için kredi 
talep etmiştir. Kredi talep edilen banka şirketten Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartlarına (UFRS) göre düzenlenmiş konsolide finansal tablolar ve bunların 
bağımsız denetim raporunu talep etmiştir. 
  
Bu çerçevede şirket bir bağımsız denetim firması ile sözleşme imzalamış ve denetim 
firması çalışmaya başlamıştır. Finansal tablolar UFRS’ye göre düzenlenmiş ve 
denetim firması raporunu olumlu denetim görüşü ile şirket yönetimine sunmuştur. 
Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Konsolide Finansal Performans Tablosu ekte 
verilmiştir. 
 
Ekteki konsolide finansal tabloları kontrol eden şirket yönetimi özkaynakların negatif 
olduğunu görmüş ve kredibilitelerinin bu durumdan olumsuz etkileneceğini 
değerlendirmiştir. Özkaynakların negatif çıkmasının nedeni denetim firmasından 
sorulmuş ve alınan cevap aşağıdadır:  
 
Teknokayıt A.Ş. Yönetimine;  
 
Grubunuzun konsolide finansal tabloları talebiniz üzere UFRS’ye uygun olarak 
düzenlenmiştir.  
 
Özkaynakların negatif çıkmasının temel nedeni 2010 yılında gruba ait bir şirketin 
(Teknokayıt A.Ş. bu şirketin %100 oranında ortağıdır) değerlemesi yaptırılmış, 
peşinden sözkonusu yavru şirket ana şirket ile birleştirilmiştir. Birleşme aşamasında 
değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışı şerefiye olarak 680.142.762,00 TL 
Teknokayıt A.Ş. kayıtlarına alınmıştır. Fakat bu işlemin grup içi işlem olması 
gerekçesiyle konsolidasyon mantığı gereği her iki tarafın kayıtlarından eliminasyona 
tabi tutulmuş ve bu tutar konsolide finansal durum tablosunda Geçmiş Yıl 
Kâr/Zararları Hesabından mahsup edilmiş ve grubun geçmiş yıl kâr/zararları 
hesabındaki tutar 680.142.762,00 TL artmıştır. Özkaynakların negatif olmasının 
temel nedeni budur. 
  
Bilgilerinize 
Denetim Şirketi 

                                                           
* Teknokayıt A.Ş.’ye ait bilgiler şirketin kamuya açıklanmamış bilgileridir. Bu 
nedenle şirket ve şahıs isimleri değiştirilmiştir. 
 
+ Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-
Finansman Anabilim Dalı 
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İSTENENLER 

1. Grup içi şirket değerlemesi sonucu oluşan değer artışının şerefiye olarak 
raporlanıp raporlanmaması hakkındaki düşüncelerinizi ve gerekçenizi açıklayınız. 

2. Konsolidasyon işlemleri aşamasında denetim firmasının söz konusu şerefiye 
tutarını Geçmiş Yıl Kâr/Zararları Hesabı ile ilişkilendirmesi hakkındaki 
düşüncelerinizi ve gerekçenizi açıklayınız. 

3. 31.12.2015 itibariyle Denetlenmiş Konsolide Finansal Durum tablosunda yer 
alan şerefiye tutarının (103.469.514,00TL) nasıl oluşmuş olabileceği hakkındaki 
düşüncelerinizi ve gerekçenizi açıklayınız.  
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TEKNOKAYIT A.Ş. DENETLENMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 

(tüm tutarlar Türk Lirasıdır) 

VARLIKLAR 

DÖNEN VARLIKLAR Dipnotlar 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

Nakit ve Nakit Benzerleri   18.212.931 2.844.307 1.282.515 

Ticari Alacaklar   87.251.382 59.830.915 34.949.040 

Stoklar   20.065.123 27.500.509 3.029.395 

Diğer Alacaklar ve Diğer 
Dönen Varlıklar   10.690.080 8.762.320 3.492.438 

Toplam Dönen Varlıklar   136.219.517 98.938.051 42.753.389 

DURAN VARLIKLAR   
   

Maddi Duran Varlıklar   16.700.912 16.015.146 17.022.371 

Şerefiye   103.469.514 - - 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar   1.921.334 2.549.453 4.142.768 

Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar   8.479.997 5.426.096 5.426.080 

Diğer Alacaklar ve Diğer Duran 
Varlıklar 

  - 27.222 - 

Ertelenmiş Vergi Aktifi   7.960.323 1.921.504 2.657.459 

Toplam Duran Varlıklar   138.532.080 25.939.421 29.248.678 

TOPLAM VARLIKLAR  274.751.597 124.877.472 72.002.067 

YÜKÜMLÜLÜK VE ÖZKAYNAKLAR 

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

   Ticari Borçlar   96.109.344 55.738.867 26.629.094 

Banka Kredileri   88.504.346 71.309.149 24.069.238 

Finansal Kiralama Borçları   1.145.760 2.311.619 2.687.968 

Diğer Borçlar ve Diğer Kısa 
Vadeli Yükümlülükler 

  24.108.573 307.934.429 338.305.568 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü   2.082.816 156.950 709.546 

Toplam Kısa Vadeli 
Yükümlülükler   211.950.838 437.451.014 392.401.414 

UZUN VADELİ 
YÜKÜMLÜLÜKLER   

   
Banka Kredileri   191.807.286 971.062 - 

Finansal Kiralama Borçları   2.201.008 - 2.403.702 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar   348.810 389.581 257.440 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü   222.848 394.576 1.508.662 

Toplam Uzun Vadeli 
Yükümlülükler   194.579.952 1.755.219 4.169.805 

ÖZKAYNAKLAR   
   

Ödenmiş Sermaye   237.794.682 44.528.211 44.208.211 

Geçmiş Yıl Kar/Zararları   
-       

358.805.658 
-           

372.044.701 
-            

358.040.602 

Dönem Net Kar/Zararı   
-         

10.768.218 13.187.728 
-              

10.736.762 

Toplam Özkaynaklar   -       
131.779.194 

-           
314.328.762 

-            
324.569.152 

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK VE 
ÖZKAYNAKLAR 274.751.597 124.877.472 72.002.067 
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TEKNOKAYIT A.Ş. DENETLENMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL PERFORMANS TABLOLARI 

(tüm tutarlar Türk Lirasıdır) 

 
Dipnotlar 

 01.01-31.12.2015 01.01.-31.12.2014 

Net Satışlar 

 

554.746.416 238.420.582 

Satışların Maliyeti 

 

- 460.686.650 - 178.447.728 

Brüt K/Z 

 

94.059.766 59.972.854 

Araştırma Geliştirme 
Giderleri 

 

- 462.394 - 1.804.864 

Pazarlama ve Satış 
Giderleri 

 

- 38.439.069 - 17.807.430 

Genel Yönetim Giderleri 

 

- 38.547.763 - 32.690.269 

Temettü Gelirleri 

 

6.634.867 11.091.462 

Faiz Gelirleri 

 

31.458.579 6.195.568 

Faiz Giderleri 

 

- 73.508.157 - 13.208.243 

Diğer Gelir/Giderler (net) 

 

2.432.464 1.312.310 

Vergi Öncesi Kar/Zarar 

 

- 16.371.706 13.061.389 

Vergi Gelir/Gideri 

 

5.603.488 126.339 

Dönem Net Kar/Zararı 

 

- 10.768.218 13.187.728 
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BADEM ÇİÇEĞİ GIDA A.Ş.* 

 

 Ümmühan ASLAN+ 

 
Demir Hanedan, yaklaşık 15 yıl boyunca Yeminli Mali Müşavir olarak farklı 
sektörlerden şirketlere müşavirlik ve tam tasdik hizmetleri vermiştir. 2013 yılında 
yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nda bağımsız denetim hakkında yapılan 
düzenlemeler ışığında, bağımsız denetim işine başlamanın iyi olacağını düşünmüş 
ve bu işi yapmaya karar vermiştir. Ancak bağımsız denetim ile ilgili daha önce bir 
deneyimi bulunmadığı için bu konuda deneyimli olan 5 meslektaşı ile birlikte 
bağımsız denetim hizmeti veren bir şirket kurmuşlardır. 
 
Denetim şirketi, 2015 yılında Badem Çiçeği Gıda A.Ş. ile bağımsız denetim 
sözleşmesi imzalamıştır. Badem Çiçeği Gıda A.Ş. kuru ve yaş gıda ticareti ile 
uğraşmaktadır. Şirketin tedarikçileri çeşitli gıda üreticileridir. Şirket tüm satışlarını 
uluslararası üne sahip tek bir müşteriye yapmaktadır. Şirket yönetimi, bağımsız 
denetimin amacı ve faydaları hakkında detaylı bir bilgiye sahip değildir. Ancak 
yasada belirtilen koşulları taşıdıkları için bağımsız denetim yaptırmaları 
gerekmektedir. Bu yasal zorunluluk nedeniyle denetim sözleşmesini imzalamıştır. 
Şirket yönetimi, yasal zorunluluk olmasaydı denetim yaptırmayı düşünmediklerini, 
çünkü bu zamana kadar finansal tablolar konusunda herhangi bir sıkıntı 
yaşamadıklarını beyan etmişlerdir.  
 
Denetçi Demir Hanedan, denetim sözleşmesini imzalandıktan sonra şirket ziyaretine 
gitmiş, şirketin muhasebe sorumlusu, finans direktörü, şirkete tam tasdik hizmeti 
veren YMM ile görüşmelerde bulunmuş, şirketin üretim birimlerini gezmiş, 
muhasebe servisinde çalışan kişilerle tanıştırılmıştır. Demir Hanedan saha 
ziyaretinde şirket muhasebe sorumlusunun SMMM ruhsatına sahip olmadığını, uzun 
yıllar aynı şirkette çalıştığı bilgisine ulaşmıştır.  
 
Genel durumu görmek amacıyla şirketin muhasebe yetkilisinden detay mizanı 
istemiş ve mizan kendisine sunulmuştur. Detay mizanın incelenmesi sonucunda 
şüphe uyandıran bazı hesap ve işlemlerin olduğunu fark etmiştir. Bu hesap ve 
işlemler hakkında muhasebe sorumlusunun beyanlarını almak üzere muhasebe 
sorumlusu ile görüştüğünde, sektördeki uygulamaların ve çevresindeki 
meslektaşlarının uygulamalarının yıllardır bu şekilde olduğunu, şimdiye kadar 
vergisel bir sorun yaşamadıklarını ifade etmiştir.  Ayrıca şirketin muhasebe yetkilisi 
denetçinin şüpheli hesap ve işlemler hakkında bilgi istemesini tuhaf ve anlamsız 
bulduğunu beyan etmiştir.  

                                                           
* Vak’anın bilgileri kamuya açıklanmamış bilgilere dayanmaktadır. Şirket bilgileri ve 
şahıs isimleri değiştirilmiştir. 
 
+ Doç.Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu 
Muhasebe Denetim Bölümü 
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Denetçi 2015 yılı finansal tablolarının denetimi için 2016 Şubat ayında şirkete 
gitmiş, muhasebe sorumlusundan bilanço ve gelir tablosunu istemiştir. Finansal 
tabloların incelenmesi sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşmıştır: 
 

 Şirketin finansal tabloları USD para birimi ile hazırlanmıştır.  
 Şirket 2013 yılından beri duran varlıklarına amortisman ayırmamıştır.  
 2015 yılında şirkette duran varlık satışı olduğunu, satış sonucunda zarar 

olduğunu görmüştür.  
 740 Hizmet Üretim Maliyetleri Hesabındaki rakamın abartılı olduğunu 

düşünmüştür.  
 620 Satılan Mamuller Maliyeti Hesabındaki tutarın abartılı olduğunu 

düşünmüştür.  
 Kıdem tazminatı yükünün hesaplanmadığını tespit etmiştir.  

 
Yukarıdaki tespitler muhasebe sorumlusuna yazılı olarak bildirilmiş, düzeltilmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. Muhasebe sorumlusundan gelen cevap aşağıdadır: 
 
“Sayın Denetçi Demir Hanedan; 
Tarafımıza yazılı olarak bildirilen ve açıklama istenen yukarıdaki hususlara ilişkin 
beyanlarımız aşağıda sıralanmıştır.  
 

 Amortisman ayırma işlemi, ihtiyari bir uygulamadır, bu yıl ve gelecek yıllarda 
da bu politikaya devam etmek istiyoruz. 

 Satılan duran varlık binadır. Binanın kayıtlı değeri 649.000 TL, satış fiyatı 
950.000 TL’dir. 

 Şirketimiz sürekli tek bir firmaya satış yapmaktadır. Bu nedenle şirketin 
faaliyet alanı fason üretim hizmeti olarak değerlendirilmiş ve 740 Hizmet 
Üretim Maliyeti Hesabı bu gerekçe ile kullanılmıştır.  

 620 Satılan Mamuller Maliyeti Hesabındaki rakam, üreticiden alınıp satışı 
yapılan gıda stoklarından gelmektedir.  

 Şirkette 350 kişi çalışmakta, şirketin zarar rakamını artıracağı gerekçesiyle 
kıdem tazminatı hesaplanmayacaktır. Çünkü kıdem tazminatı vergi kanunları 
açısından ödenmediği sürece vergi matrahından gider olarak 
indirilemeyecektir. 2015 yılı içinde toplam 53.400 TL kıdem tazminatı 
ödemesi yapılmıştır.  

 Tarafınıza bildirilen hususlar şirket yönetimi ile de müzakere edilmiş, 
yönetimin de onayı alınmıştır.  

Bilgilerinize sunarım 
Muhasebe Sorumlusu” 
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İSTENENLER 

 
1. Yukarıda verilen bilgilere göre denetim faaliyetinin sürdürülmesi sırasında bir 

kusur söz konusu mudur? 
2. Denetçi Demir Hanedan’ın denetim faaliyetinin yürütülmesi sırasında bir kusuru 

var mıdır? 
3. Denetçiye sunulan, yönetimin beyanları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
4. Denetçi bu bilgiler çerçevesinde denetim sonunda sizce nasıl bir sonuca ulaşır?  
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MİGROS TİCARET A.Ş. * 
 

Aslı TÜREL+ 
Emre Selçuk SARI++ 

 
Mehmet Bey’in çalışmakta olduğu şirketin patronu Şevket Bey 2007 yılı kârını 
gördükten sonra çalışanlarına prim dağıtmaya karar verir. Daha önce vadeli 
mevduat hesabında 3.600 TL’si olan Mehmet Bey, 2008 yılının Ocak ayında 5.000 
TL’lik primi de aldıktan sonra tüm parasını nasıl değerlendireceğini düşünmeye 
başlar. Şirketin finans bölümünde çalışan arkadaşı Hikmet Bey’e danışan Mehmet 
Bey, parasını borsada değerlendirmeye karar verir. 2006 yılında Tansaş’ı da alarak 
operasyonlarını büyütmeye devam eden ve köklü bir işletme olan Migros Türk 
Ticaret A.Ş.’nin hisseleri Mehmet Bey’e en uygun yatırım olarak gözükür. Mehmet 
Bey, 23 Ocak 2008 tarihinde 8.520 TL’lik 1.000 adet Migros Türk Ticaret A.Ş. 
hissesini satın almak üzere hesabının bulunduğu banka şubesindeki yatırım 
uzmanına talimat verir.  
  
Mehmet Bey’in bu yatırımı yaptığı tarihte Migros Türk Ticaret A.Ş.’nin ortaklık yapısı 
aşağıdaki gibidir: 
 

Ortaklar Yüzde Sermaye 

KOÇ HOLDİNG A.Ş. % 50,83           90.497.273 YTL  

HALKA AÇIK  % 49,17           87.532.727 YTL  

   % 100,00         178.030.000 YTL  
 
14 Şubat sabahı gazetesini açan Mehmet Bey gördüğü bir haber karşısında 
şaşkınlığa uğrar. Gazete haberine göre Koç Holding sahip olduğu Migros Türk 
Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamını (%50,83) daha önce adını hiç duymadığı Londra 
merkezli BC Partners’ın iştiraki olan Moonlight Capital’a satacaktır. Bu hisse satışı 
haberinin ardından Migros hisselerinin değerinin nasıl etkileneceğini merak eden 
Mehmet Bey hisse değerini incelemeye karar verir ve hisse satışı sonrasında 
hisselerin değerinde herhangi anormal bir hareket ile karşılaşmaz.  
 
İşyerinde boş vakit buldukça ekonomi haberlerinin yer aldığı internet sayfalarında 
gezinen Mehmet Bey, Moonlight Capital’ın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV 
No:8 “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy 
Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin 

                                                           
*  Kamuya açık bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
 
+   Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
++  Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
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Esaslar Tebliği” uyarınca 6-20 Ekim 2008 tarihleri arasında gerçekleşecek çağrı ile 
hisse satın alacağını görür. Yine birçok internet sitesinde Moonlight Capital’ın bu 
çağrı öncesinde Ağustos ayı içerisinde Migros Türk Ticaret A.Ş.’nin halka açık olan 
%30,76 hissesini toplam 1.148.553 TL’ye satın aldığına ilişkin bir habere rastlar. 
Ekim ayı için yapılan çağrıya kulak asmayan Mehmet Bey, bir İngiliz fon şirketinin 
Migros’un tüm hisselerini toplamaya çalışmasının altında bir şey olabileceğini 
düşünerek elindeki hisselerin tamamını tutmaya karar verir. Moonlight, ekim 
ayındaki çağrı ile Migros Türk Ticaret A.Ş.’nin %16,31’lik hissesini daha 637.212 
TL’ye satın alır. Böylece Moonlight’ın Migros Türk Ticaret A.Ş.’deki payı %97,92’ye 
çıkmış, Migros Türk Ticaret A.Ş.’nin halka açıklık oranı da %2,08’e düşer. 31 Aralık 
2008 tarihi itibariyle Migros Türk Ticaret A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur:   
 

Ortaklar Yüzde Sermaye 

MOONLIGHT PER. T.A.Ş. % 97,92         174.323.340 YTL  

HALKA AÇIK % 2,08            3.706.660 YTL  

   % 100,00         178.030.000 YTL 
 
2009 yılının ilk aylarında hisse fiyatının 5,60’lara kadar düştüğünü gören Mehmet 
Bey’in morali bozulmaya başlar. İnatla bu yatırımı elinde tutmaya devam eden 
Mehmet Bey 30 Temmuz 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarını 
görünce gözlerine inanamaz. Toplantıda yapılan görüşmeler sonucunda 
hissedarlara, vergi kanunlarında yer alan stopaj düşüldükten sonra bulunan 1 TL’lik 
hisseye net 11,90 TL olmak üzere %1.190 oranında toplam 2.492.420.000 TL nakit 
temettü dağıtılmasına karar verilir. 
 
4 Ağustos 2009 tarihinde nakden yapılan temettü ödemeleri sonucu Mehmet Bey’in 
payına düşen 11.900 TL banka hesabına yatar. Yaklaşık 1,5 yıllık bir zaman 
diliminde Migros’a yapmış olduğu bu yatırım sonucu sadece elde ettiği temettü ile 
%139 kazanmış olan Mehmet Bey büyük bir mutluluk yaşar. Temettü ödemesinin 
yapıldığı tarihte hisse fiyatının da 16,52 TL olduğunu çıktığını gören Mehmet Bey, 
hisse fiyatında 1,5 yılda meydana gelen %94’lik bu değer artışından da ayrı bir 
sevinç yaşar. Moonlight tarafından yapılan hisse toplama çağrılarına cevap 
vermemekle çok isabetli bir karar almış olduğunu düşünen Mehmet Bey, Migros’taki 
bu yatırımını elinde tutmaya ve imkânını bulduğunda daha da artırmaya karar verir. 
Mehmet Bey, 2010 yılında yapılacak temettü ödemesini dört gözle beklemeye 
başlar.  
 
Migros Ticaret A.Ş.’nin 20 Mayıs 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 
2009 yılı kârına ilişkin 1 TL’lik hisseye net 0,935 TL olmak üzere toplam 
195.833.000 TL nakit temettü dağıtma kararı alınır. Bu karar sonucunda 28 Mayıs 
2010 tarihinde banka hesabına 935 TL temettü payı yatan Mehmet Bey’in canı 
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sıkılır. Yine de hisse fiyatının 26,66 TL’ye çıktığını gören Mehmet Bey, hisselerinin 
piyasa değerinin yaklaşık bir senede %61 artmış olmasından memnuniyet duyar. 
  
6 Nisan 2011 tarihinde ekonomi haberlerinde Migros Ticaret A.Ş.’nin halka arz 
duyurusunu gören Mehmet Bey heyecanlanır. Son 2 senede kendisine iyi bir getiri 
sağlayan şirketin daha fazla hissesini satın almak için büyük bir istek duyar. 27 
Nisan 2011 itibariyle vadeli mevduat hesabında bulunan 13.600 TL ile de Migros 
hissesi almak üzere şubesindeki yatırım danışmanına talimat verir. Böylece 27 
Nisan 2011 tarihi itibariyle yapılan 500 adetlik alım sonucu Mehmet Bey’in elindeki 
Migros Ticaret A.Ş. hisseleri toplam 1.500 adede ulaşır ve Mehmet Bey bu 
yatırımının getirisini hevesle beklemeye başlar.  
 
26 Mayıs 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan temettü dağıtılmamasına 
karar verildiğini gören Mehmet Bey hayal kırıklığı yaşar. Hayatında ilk kez finansal 
tabloları incelemeye karar veren Mehmet Bey şirketin 2010 yılında 42.674.000 TL 
kâr etmesine rağmen niye herhangi bir temettü ödemesi yapmadığına anlam 
veremez. 26 Mayıs 2011 tarihinde hisse değerinin 19,95 TL’ye düştüğünü gören 
Mehmet Bey daha da üzülmeye başlar.  
 
28 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda da temettü dağıtılmama 
kararı alındığını duyan Mehmet Bey çılgına döner ve çalıştığı şirketin Muhasebe 
Müdürü ve eski bir arkadaşı olan Cüneyt Bey’e koşar. Aralarında şöyle bir konuşma 
geçer: 
 
Mehmet Bey: “Merhaba Cüneyt, müsait isen senden bir ricam olacaktı.” 

Cüneyt Bey: “Merhaba Mehmet. Tabi ki. Nasıl yardımcı olabilirim?” 

Mehmet Bey: “Cüneyt, 2008 yılının ocak ayından beri elimde bir miktar Migros 
hissesi bulunmakta. İlk zamanlarda bu hisselerden epey bir temettü elde ettim, 
ayrıca hisse fiyatları da aldığım değerin çok üzerindeydi. Fakat son 2 yıldır şirket 
herhangi bir temettü ödemesi gerçekleştirmedi. Öte yandan şirketin hissesinin 
değeri de düşmekte. Senden rica etsem uygun bir zamanında şirketin finansal 
tablolarına şöyle bir göz atarak, bana bu yatırımım ile ilgili olarak tavsiyede 
bulunabilir misin?” 
 
Cüneyt Bey: “Tabi ki Mehmet, seve seve…”  

Mehmet Bey’in ricasını kırmak istemeyen Cüneyt Bey, hafta sonu Migros Ticaret 
A.Ş.’nin internet sayfasında yer alan faaliyet raporlarını incelemeye başlar. 2008 
yılında Migros Türk Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin %97,92’sinin Moonlight tarafından 
satın alındığından haberi olmayan Cüneyt Bey, 2008 yılı için 2 farklı faaliyet raporu 
ile karşılaşınca şaşırır. 2008 yılı faaliyet raporlarını okuyunca durumu anlar. 
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Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.’nin 2008 yılı faaliyet raporunu inceleyen 
Cüneyt Bey, şirketin sermaye artışı ile ilgili aşağıdaki durumu tespit eder. 
 

Tarih Eski Sermaye  Yeni Sermaye  
26 Haziran 2008 50.000 YTL 100.000 YTL 
13 Ağustos 2008 100.000 YTL 200.000 YTL 
21 Kasım 2008 200.000 YTL 174.323.340 YTL 

 

Tüm bu sermaye artışları ile ilgili olarak ilgisini çeken bir başka rakam da; 
özsermayenin altında raporlanan “3.534.750 TL”lik hisse senedi ihraç primi olur.   
2009 yılı faaliyet raporunu incelediğinde Cüneyt Bey’in ilk dikkatini çeken Migros 
Türk Ticaret A.Ş. ile Moonlight Perakendecilik Ticaret A.Ş.’nin 30 Nisan 2009 
tarihinde Migros Ticaret A.Ş. adı altında birleştiğidir. Migros Ticaret A.Ş.’nin 2009 
yılı faaliyet raporunu incelemeye devam eden Cüneyt Bey, 2008 yılına ilişkin 
temettü dağıtımının, 2008 yılında yapılan sermaye artışı sonucu ortaya çıkan hisse 
senedi ihraç primlerinden olduğunu görür. Ayrıca 2009 yılında, neredeyse dağıtılan 
temettü kadar Euro cinsinden uzun vadeli finansal borç kullanıldığını tespit eder ve 
şaşırır.    
 
Cüneyt Bey, Migros’un 2010 yılı gelir tablosunda 317.022 TL, 2011 yılı gelir 
tablosunda 725.205 TL olarak raporlanan finansman giderlerinin faaliyet kârından 
daha yüksek olduğunu görmüştür.  
 
Pazar akşamı hala işin içinden çıkamayan Cüneyt Bey, pazartesi günü arkadaşı 
Mehmet Bey’e ne cevap vereceğini kara kara düşünmektedir.  
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Migros Türk Ticaret A.Ş. 
31 Aralık 2008 ve 2007 Tarihleri İtibariyle Konsolide Bilançolar  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir. 
YTL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)  
VARLIKLAR 31.12.2008 31.12.2007 
Dönen Varlıklar   
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.094.331 396.952 
Finansal Yatırımları - 628.767 
Ticari Alacaklar 28.334 37.202 
Diğer Alacaklar 415 32.492 
Stoklar 491.974 400.517 
Diğer Dönen Varlıklar 34.926 168.595 
Toplam Dönen Varlıklar 1.649.980 1.664.525 
   
Duran Varlıklar   
Diğer Alacaklar 910 733 
Finansal Yatırımlar 2.215 1.706 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24.926 9.145 
Maddi Duran Varlıklar 790.603 736.117 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 190.775 179.626 
Şerefiye 234.466 234.466 
Diğer Duran Varlıklar 2.381 3.407 
Toplam Duran Varlıklar  1.246.276 1.165.200 
   
Toplam Varlıklar 2.896.256 2.829.725 
   
KAYNAKLAR   
Kısa Vadeli Yükümlülükler   
Finansal Borçlar 44.024 117.828 
Ticari Borçlar 1.049.006 926.152 
Diğer Borçlar  16.699 20.702 
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 3.356 36.363 
Borç Karşılıkları  13.898 6.795 
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 64.970 72.207 
   
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.191.953 1.180.047 
   
Uzun Vadeli Yükümlülükler   
Finansal Borçlar  37.978 142.663 
Diğer Borçlar  4.408 3.602 
Kıdem Tazminatı Karşılıkları  15.490 14.065 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22.043 20.015 
   
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 79.919 180.345 
   
Toplam Yükümlülükler 1.271.872 1.360.392 
   
Özkaynaklar   
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.623.997 1.469.068 
Ödenmiş Sermaye 178.030 178.030 
Sermaye Düzeltmesi Farkları  (77.165) (77.165) 
Hisse Senetleri İhraç Primleri 18.854 18.854 
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu  - 24.543 
Yabancı Para Çevrim Farkları  17.031 (6.457) 
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler  462.896 18.487 
Birleşmeye İlişkin İlave Özsermaye Katkısı  119.422 119.422 
Geçmiş Yıllar Kârları  643.450 640.479 
Dönem Net Kârı  261.479 552.875 
Azınlık Payları 387 265 
   
Toplam Özkaynaklar 1.624.384 1.469.333 
   
Toplam Kaynaklar  2.896.256 2.829.725 
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Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. 
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Bilanço  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir. 
YTL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)  
VARLIKLAR 31.12.2008 
  
Dönen Varlıklar  
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.094.452 
Ticari Alacaklar 28.334 
Diğer Alacaklar 415 
Stoklar 491.974 
Diğer Dönen Varlıklar 28.362 
Toplam Dönen Varlıklar 1.643.537 
  
Duran Varlıklar  
Diğer Alacaklar 910 
Finansal Yatırımlar 2.215 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 68.084 
Maddi Duran Varlıklar 1.028.884 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 301.352 
Şerefiye 2.239.210 
Diğer Duran Varlıklar 2.040 
Toplam Duran Varlıklar  3.642.695 
  
Toplam Varlıklar 5.286.232 
  
KAYNAKLAR  
Kısa Vadeli Yükümlülükler  
Finansal Borçlar 44.024 
Ticari Borçlar 1.049.039 
Diğer Borçlar  16.699 
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 3.356 
Borç Karşılıkları  15.232 
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 64.970 
  
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.193.320 
  
Uzun Vadeli Yükümlülükler  
Finansal Borçlar  37.978 
Diğer Borçlar  4.408 
Kıdem Tazminatı Karşılıkları  15.490 
Borç Karşılıkları 20.893 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 123.693 
  
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 202.462 
  
  
Toplam Yükümlülükler 1.395.782 
  
Özkaynaklar  
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.860.648 
Ödenmiş Sermaye 174.323 
Hisse Senetleri İhraç Primleri 3.534.750 
Diğer Sermaye Yedekleri (365) 
Yabancı Para Çevrim Farkları  18.873 
Net Dönem Kârı  133.067 
Azınlık Payları 29.802 
  
Toplam Özkaynaklar 3.890.450 
  
Toplam Kaynaklar  5.286.232 
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Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. 
31 Aralık 2008 Tarihi İtibariyle Konsolide Bilanço  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir. 
YTL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)  
VARLIKLAR 31.12.2008 
  
Dönen Varlıklar  
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.094.452 
Ticari Alacaklar 28.334 
Diğer Alacaklar 415 
Stoklar 491.974 
Diğer Dönen Varlıklar 28.362 
Toplam Dönen Varlıklar 1.643.537 
  
Duran Varlıklar  
Diğer Alacaklar 910 
Finansal Yatırımlar 2.215 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 68.084 
Maddi Duran Varlıklar 1.028.884 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 301.352 
Şerefiye 2.239.210 
Diğer Duran Varlıklar 2.040 
Toplam Duran Varlıklar  3.642.695 
  
Toplam Varlıklar 5.286.232 
  
KAYNAKLAR  
Kısa Vadeli Yükümlülükler  
Finansal Borçlar 44.024 
Ticari Borçlar 1.049.039 
Diğer Borçlar  16.699 
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 3.356 
Borç Karşılıkları  15.232 
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 64.970 
  
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.193.320 
  
Uzun Vadeli Yükümlülükler  
Finansal Borçlar  37.978 
Diğer Borçlar  4.408 
Kıdem Tazminatı Karşılıkları  15.490 
Borç Karşılıkları 20.893 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 123.693 
  
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 202.462 
  
  
Toplam Yükümlülükler 1.395.782 
  
Özkaynaklar  
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.860.648 
Ödenmiş Sermaye 174.323 
Hisse Senetleri İhraç Primleri 3.534.750 
Diğer Sermaye Yedekleri (365) 
Yabancı Para Çevrim Farkları  18.873 
Net Dönem Kârı  133.067 
Azınlık Payları 29.802 
  
Toplam Özkaynaklar 3.890.450 
  
Toplam Kaynaklar  5.286.232 
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Migros Ticaret Anonim Şirketi 
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Yıla ve 19 Mart-31 Aralık 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide 
Nakit Akım Tabloları 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. 
TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.) 
 1 Ocak – 31 

Aralık 2009 
19 Mart – 31 
Aralık 2008 

İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları:   
Ana ortaklığa ait net dönem kârı 108.024 133.067 
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem kârı ile 
mutabakatına yönelik düzeltmeler:  

  

Ana ortaklık dışı paya ait net kâr 1.671 15.260 
Amortisman ve itfa payları 128.079 71.271 
Kıdem tazminatı karşılığı 5.397 3.399 
Kullanılmamış izin karşılığı 14.394 8.221 
Dava karşılığı 3.792 1.013 
Şüpheli alacak karşılığı 4.236 1.555 
Vergi gideri 24.952 36.429 
Faiz geliri (92.359) (95.567) 
Faiz gideri 144.375 57.035 
Maddi varlık satış zararı/(kârı)-net 172 (174) 
Maddi varlık değer düşüklüğü 2.260 30 
Kredi makul değer düşüklüğü - (5.980) 
Türev araçlar gerçeğe uygun değer kayıpları 27.953 - 
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri/(geliri)-net 72.922 19.716 
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı 445.868 245.275 
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:   
Ticari alacaklar (13.949) 1.369 
Stoklar (84.744) (35.263) 
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar (4.907) 146.297 
Diğer alacaklar ve diğer duran varlıklar (6.809) (2.950) 
Kısa vadeli ticari borçlar 191.537 96.624 
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler (9.985) 13.335 
Diğer uzun vadeli borçlar 455 (4.411) 
Ödenen kıdem tazminatı (6.913) (3.545) 
Ödenen izin ücreti (9.678) (7.115) 
Ödenen gelir vergileri (42.364) (32.594) 
Ödenen dava ve tazminatlar  (1.616) (1.036) 
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 456.895 415.986 
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları:   
Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı (81) (69) 
Maddi duran varlık satın alımı (166.694) (113.162) 
Maddi olmayan duran varlık satın alımı (23.418) (12.515) 
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit 787 1.018 
Satılmaya hazır finansal varlık satışından sağlanan nakit - 456.210 
Tahsil edilen faiz 93.532 92.717 
Bağlı ortaklık iktisabı-net - (3.323.229) 
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (95.874) (2.899.030) 
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları:   
Alınan krediler 2.455.884 - 
Finansal borçların geri ödemeleri (44.725) (77.792) 
Türev finansal araçlara istinaden alınan nakit 61.233 - 
Alınan türev finansal araçlar için ödenen prim ve faiz tutarı (18.347) - 
Nakit sermaye girişi - 174.323 
Hisse senetleri ihraç primi - 3.534.750 
Ödenen temettü (2.492.420) - 
Ödenen faiz (131.571) (56.668) 
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net 
nakit 

(169.946) 3.574.613 

Döviz kuru değişimlerinin etkisi (3.067) 33 
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 188.008 1.091.602 
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 1.091.602 - 
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 1.279.610 1.091.602 
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ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. * 
 

Ahmet TÜREL+ 
 
1962 yılında kurulan ve Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan 
Altınyağ Kombinaları A.Ş.  ayçicek tohumu, soya fasulyesi, kanola tohumu, keten 
tohumu, ketencik tohumu, mısırözü tohumu gibi bitkisel yağlı tohumlardan ham 
yağ, yarı rafine ve tam rafine yağ üretmekte ve yem sektörüne küspe 
sağlamaktadır.  
 
Hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirket 2012 yılından itibaren son 
tüketiciye yönelik ambalajlı yağ üretimini durdurarak küresel pazarda daha kârlı ve 
aynı zamanda rekabetin az olduğu ham yağ üretimine odaklanmıştır. Öte yandan 
işletme çevre dostu özelliğiyle pazarda talebin giderek arttığı biyodizel yakıt 
üretimine yönelik yarı rafine bitkisel yağ üretimine de başlamıştır.  
 
İşletme 2014 yılında 1.885.271 TL, 2015 yılında 6.771.704 TL net dönem zararı 
raporlamıştır. 31.12.2016 tarihi itibariyle işletmenin kısa vadeli borçları, toplam 
dönen varlıklarını 30.183.188 TL aşmış,  geçmiş yıllar zararları 42.416.085 TL 
olarak gerçekleşmiş ve işletme 2016 yılında 7.371.037 TL daha net dönem zararı 
raporlamıştır. 2015 ve 2016 dönemlerine ilişkin bilanço ve kâr- zarar tabloları Ek-1 
ve Ek-2’de sunulmuştur.  
 
2015 yılı Haziran ayında üniversiteden mezun olan Gül Hanım büyük bir bağımsız 
denetim firmasında çalışmaya başlamıştır. Gül Hanım ilk olarak kıdemli denetçi 
Serkan Bey gözetiminde Altınyağ İşletmesinin 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren 
yıla ilişkin finansal tablolarının denetiminde görevlendirilmiştir. Gül Hanım, 
denetimin tamamlanmasına ve denetim görüşünün verilmesine kısa bir süre kala 
Serkan Bey tarafından Altınyağ İşletmesinin mali işler müdürü Bora Bey’in de 
katılacağı bir toplantıya davet edilmiştir. Toplantıda Bora Bey ile Serkan Bey 
arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. 
 
“Serkan Bey, firmanız tarafından yapılması önerilen tüm düzeltmeleri kabul ettik 
fakat ertelenmiş vergi varlığı olarak muhasebeleştirilen 2.797.039 TL’nin 
giderleştirilmesi ile ilgili önerinize maalesef bir anlam veremiyorum.” 
 
“Efendim, bir işletme geçmiş yıl zararlarını gelecek dönemlerdeki vergi matrahından 
indirebilir (bakınız EK:4) ve muhasebe standartlarına göre de bu tutarlarla ilgili 
olarak ertelenmiş vergi varlığı hesaplayabilir fakat bunun için işletmenin yakın 

                                                           
*  Kamuya açık bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
 
+  Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
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gelecekte yeterli tutarda vergiye tabi kâr elde etmesinin muhtemel olması 
gerekmektedir. (bakınız EK:5)”  diye cevapladı Serkan Bey.  
 
“Serkan Bey, 2016’nın ikinci yarısından sonra tamamlanan yatırımlarla birlikte 
kırma ve ürün işleme tesislerinin kapasitesinin arttı, imzalanan ilave fason üretim 
sözleşmesiyle, var olan müşteri portföyü genişletildi ve ayrıca raporlama 
döneminden sonra imzalanan sözleşmeler ile kısa vadeli kredilere ilişkin yeniden 
yapılandırma yapılarak 48-60 ay arası vade uzatımı gerçekleştirilmiştir. İşletme 
yönetimi bu saydığım nedenlerle gelecekte satışların ve karlılığın artmasını 
beklemekte, işletme sürekliliğinin devamına ilişkin bir sorun öngörmemektedir.” 
 
Gül Hanım, kıdemli denetçi Serkan Bey ve muhasebe müdürü Bora Bey arasında 
geçen konuşmaları dinlerken bir yandan da işletmenin finansal tablolarında 
raporlanan vergi ile ilgili hesapları ve bunlara ilişkin açıklamaları inceliyordu. 
Öncelikle kâr-zarar tablosuna bakan Gül Hanım 1.052.185 TL tutarındaki ertelenmiş 
vergi geliri kalemini gördüğünde şaşırır ve kendi içinden “vergi geliri diye bir şey 
olabilir mi?” diye sorar. Konu hakkındaki bilgisinin yetersiz olduğunu düşünerek 
sessiz kalmayı tercih eder ve bir araştırma yapmaya karar verir.  
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EK 1: 2015 ve 2016 Dönemine İlişkin Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gider 
Tablosu 
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EK 2: Konsolide Finansal Durum Tabloları 
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EK 2: Konsolide Finansal Durum Tabloları 
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EK 2: Konsolide Finansal Durum Tabloları (Devam) 
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EK 3: Finansal Tablo Açıklamaları 
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EK 3: Finansal Tablo Açıklamaları 
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EK 3: Finansal Tablo Açıklamaları (Devam) 
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EK 3: Finansal Tablo Açıklamaları (Devam) 
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EK 3: Finansal Tablo Açıklamaları (Devam) 
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EK 4: 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Yeni) 
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EK 5: Türkiye Muhasebe Standardı 12, Gelir Vergileri 
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EK 5: Türkiye Muhasebe Standardı 12, Gelir Vergileri 
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YEKSAN HOLDİNG  
 

Evren Dilek ŞENGÜR  
 
Yeksan Holding’in 31.12.2016 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ilişkin 
konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi Güvenilir Bağımsız Denetim 
Firması tarafından yapılmaktadır. Denetim ekibi bir sorumlu ortak baş denetçi, bir 
denetçi ve iki denetim yardımcısından oluşmaktadır.  
 
Denetimin planlanması aşamasında sorumlu ortak baş denetçi Mehmet Bey, denetçi 
yardımcısı Ayşe Hanım’dan Yeksan Holding’in bağlı ortaklık, iş ortaklığı ve iştirakleri 
hakkında çalışma kağıdı hazırlamasını istemiştir. Ayşe Hanım, işletmenin devamlı 
dosyasından bağlı ortaklık, iştirakler ve iş ortaklıklarına ilişkin bilgileri elde etmiş ve 
işletme yönetiminden aldığı ilave bilgiler ile bunları güncelleyerek yeni çalışma 
kağıtları hazırlamıştır. Ayşe Hanım’ın edindiği bilgilere göre 31.12.2015 tarihi 
itibariyle Yeksan Holding’in ortaklık ve iş kolları aşağıdaki gibidir. Ayşe Hanım bu 
bilgileri çalışma kağıtlarında belgelendirerek işletmeye ait devamlı dosyaya 
koymuştur. 
 

 

                                                           
 Vak’a kamuya açıklanmış bilgilere dayanmaktadır, ancak şirket adları 

değiştirilmiştir. Konunun doğru veya yanlış ele alındığını göstermez. 
 
 Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 

Yeksan Holding 

Boya 

Yeksan Home 
Cosmetics 

(Yeksan Boya) 

Kimya 

Yeksan Kimya 

Yeksan Yapı Kim 

Rock & Hook & 
Dow  

Yeksan Hello 

Liman İşletmeleri 

Yekport 

Tarım 

Yeksan Tarım 

Gayrimenkul 

Yeksan Yapı 
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Ayşe Hanımın hazırladığı diğer çalışma kağıtlarında 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 
işletmenin bağlı ortaklık, iştirakler ve iş ortaklıklarında sahip olduğu hisse senedi 
oranları yer almaktadır. Ayşe Hanımın hazırladığı çalışma kağıdı aşağıdadır: 
 

Ortaklığın Ünvanı  Grup Tarafından 
Sahip Olunan Pay 

(%) 
  31.12.2015 
Yeksan Boya Bağlı Ortaklık %100 
Yeksan Kimya Bağlı Ortaklık %100 
Yekport Bağlı Ortaklık %93,35 
Yeksan Yapı Bağlı Ortaklık %100 
Yeksan Tarım Bağlı Ortaklık %100 
Yeksan YapıKim Bağlı Ortaklık %100 
Yeksan Hello Bağlı Ortaklık %100 
Yeksan Rus Ltd. (*) Bağlı Ortaklık %90 
Rock & Hook İştirak %40 

 

(*) Herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. 

Yeksan Holding’in konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi sırasında 
konsolidasyon prosedürleri ve süreci hakkında bilgi edinilmiştir. Denetim ekibi, 
konsolidasyon işlemlerindeki önemli yanlışlık riskine karşılık konsolidasyon 
düzeltmelerinin ve yeniden sınıflandırmaların uygunluğunu, tamlığını ve 
doğruluğunu değerlendirmiştir.  
 
Mehmet Bey, Yeksan Holding’in denetim çalışması kapsamında, Holding konsolide 
finansal tabloları açısından önemli olarak kabul edilen birimlere (bağlı ortaklık, iş 
ortaklığı, iştirak) ilişkin kanıt toplayarak denetim yapmak istemiştir. Mehmet Bey 
Yeksan Holding’in bağlı ortaklıklarının tamamının finansal tablolarına ilişkin yeterli 
ve uygun kanıt topladığını düşünmektedir. 
 
Yeksan Holding’in hisse senetlerinin %100’üne sahip olduğu 31.12.2015 tarihli 
bilançosunda konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bağlı ortaklığı Yeksan Boya’nın 
%50 oranındaki hisse senedi 21 Aralık 2016 tarihinde Canakin Firmasına satılmıştır. 
Canakin hisse devrine ilişkin olarak 68.500.000 USD (240.544.600 TL) ve sermaye 
artırımı için 45.000.000 USD (158.022.000 TL) olmak üzere toplam 113.500.000 
USD (398.566.600 TL) ödemede bulunmuştur. Hisse senedi devrini takiben 
işletmenin ismi Yeksan Canakin Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 
Holding yönetimi tarafından hisse devrinin kontrol kaybı doğuran bir işlem olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple satış tarihinden itibaren Yeksan Canakin Boya “iş 
ortaklığı” olarak değerlendirilmiş ve özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmeye 
başlanmıştır. Bu süreçte Yeksan Canakin Boya’daki varlık ve borçlar kontrolün 
kaybedildiği tarihteki defter değeri üzerinden finansal durum tablosu dışı bırakılmış, 
devam eden %50 oranındaki iş ortaklığındaki yatırım ise gerçeğe uygun değer 
üzerinden muhasebeleştirilmiştir. Denetim ekibi bu süreç ile ilgili yeterli ve uygun 
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denetim kanıtı toplayarak denetim işlemini gerçekleştirmiş, önemli aksaklık tespit 
etmemiştir. 
 
Mehmet Bey, Yeksan Holding’in %40 oranında hisse senedine sahip olduğu ve 
özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirdiği iştiraki Rock & Hook Kimyasal Ürünler 
Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş.’ni de önemli bir birim olarak değerlendirmiş ve ilgili 
iştirakin de denetimden geçmesini istemiştir. Ancak, Yeksan Holding’in söz konusu 
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7 yıllık deneyime sahip olan denetçi Figen Hanım bugüne kadar hep sigorta 
firmalarının bağımsız denetimini yapmıştır. Figen Hanım ilk defa bir Holding’in 
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şekilde inceleyen Figen Hanım’ın aklına bir fikir gelmiştir: “Rock & Hook Kimyasal 
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Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş,’nin finansal tabloları Amerika’da kabul gören 
muhasebe ilkelerine (US GAAP) göre hazırlanmaktadır. Rock & Hook’ın US GAAP 
esaslarına göre tuttuğu kayıtları esas alarak iştirakin konsolide finansal durum 
tablosu ve konsolide kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilen tutarlarının denetimini 
yapamaz mıyız?” 
 
Toplantıda konuşulanları dinleyen denetçi yardımcısı Ayşe Hanım’ın kafası 
karışmıştır. Bu konuyu yüksek lisans eğitimi aldığı İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesindeki denetim dersinde arkadaşları ile tartışmaya karar vermiştir. 
 
 
İstenenler: 

1) Sizce Yeksan Holding konsolide finansal tabloları için Rock & Hook Kimyasal 
Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş’deki yatırım “önemli” midir? Neden?   

2) BDS 600’e göre bir birimin (bağlı ortaklık, iş ortaklığı, iştirak) önemli kabul 
edilip edilmemesi konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminin 
kapsamını etkileyebilir mi? Nasıl? 

3) Sizce Figen Hanım’ın önerdiği gibi, Rock & Hook Kimyasal Ürünler Üretim 
Dağıtım ve Ticaret A.Ş,’nin US GAAP esaslarına göre tuttuğu kayıtlar esas 
alınarak denetim yapılabilir mi? 

4) Sorumlu ortak baş denetçi siz olsaydınız, Yeksan Holding için 
hazırlayacağınız bağımsız denetim raporunda yer alacak olan denetim 
görüşü ne olurdu? 

5) Yeksan Holding’in önceki bağımsız denetçisi XYZ International, Rock & 
Hook’ın US GAAP esaslarına göre tuttuğu kayıtları esas alarak iştirakin 
konsolide finansal durum tablosu ve konsolide kapsamlı gelir tablosu ile 
ilişkilendirilen tutarlarının 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait denetimini 
yapmıştır. XYZ International, bu durumu ilgili yılların bağımsız denetim 
raporuna eklediği “Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa 
dikkatinizi çekmek isteriz” başlıklı paragrafta açıklamıştır. 2015 yılında 
bağımsız denetim firması değişmiş ve yeni bağımsız denetim firması olan 
Güvenilir Bağımsız Denetim 2015 yılında Rock & Hook’ın finansal 
tablolarının denetimini yapamadığı için şartlı denetim görüşü vermiştir. Bu 
durumu göz önünde bulundurarak denetçi rotasyonunun avantajlarını ve 
dezavantajlarını tartışınız.  
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BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. * 

 

Taylan ALTINTAŞ  

 
Melis Çağatay, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde ilk senesini başarı ile 
tamamlamıştır. Yaz tatilini iyi değerlendirmek isteyen Melis, İstanbul’daki bir aracı 
kurumda finansal analiz departmanında yaz stajına başlamıştır. Stajının ilk haftası 
oldukça sakin geçen Melis, ikinci haftanın başında bölüm şefi Neşe Güler’in kendisi 
yanına çağırarak ona bir iş vereceğini söylemesi ile heyecanlanır. Neşe Hanım, 
Melis’e Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’nin son 4 yıllık finansal 
tablolarını vererek şirketin durumu hakkında kısa bir rapor hazırlamasını ister.  
 
Üstlendiği bu görevin hevesi ile Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’nin 
faaliyet raporlarına ulaşan Melis, şirket hakkında şu bilgilere ulaşır: Boyner 
Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. 26 Ocak 1952 tarihinde Boyner Holding A.Ş. 
tarafından kurulmuştur. Şirket’in eski ünvanı olan “Altınyıldız Mensucat ve 
Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.”, gerekli izinler alındıktan sonra 10 Nisan 2014 
tarihinde “Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. 
Şirketin ana ortağı Boyner Holding’dir. Şirket, SPK’ya kayıtlı olup, hisselerinin %15’i 
Borsa İstanbul A.Ş.’ye (“BIST”) 1991 yılında kote edilmiştir. 
 
Şirket’in ana faaliyet konusu perakende ve tekstil yatırımlarıdır. Şirket, iştirak ettiği 
ve tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide ettiği bağlı ortaklıkları AY Marka 
Mağazacılık A.Ş. (“AY Marka”), Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. (“BBM”) ve Beymen 
Mağazacılık A.Ş. (“Beymen”) ile perakende mağazacılık sektöründe, BYN 
Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (“BYN”) ve Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. 
(“AYTK”) ile gayrimenkul, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde faaliyet 
göstermektedir. Ayrıca perakende sektöründe faaliyet göstermek amacıyla 29 Eylül 
2015 tarihinde Anka Mağazacılık A.Ş. (“Anka”) kurulmuştur. Şirket, bağlı ortaklıkları 
Almanya’da yerleşik Alticom GmbH (“Alticom”) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yerleşik Altınyıldız Corporation ile tekstil ürünlerinin satış ve pazarlaması 
faaliyetlerini yurtdışında sürdürmektedir.  
 
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. hakkında bu bilgilere ulaştıktan sonra 
şirketin finansal tablolarını inceleyen Melis, sözkonusu şirketin 2014, 2015 ve 2016 
yıllarında önemli tutarda zarar ettiğini görür. Bu durumda şirketin özkaynaklarının 
azalmasını bekleyen Melis, şirketin özkaynaklarının 2014 ve 2016 yıllarında bir 
önceki yıla göre azaldığını, ancak 2015’te önemli miktarda arttığını görerek şaşırır. 
2015 yılında -381.635.408 TL net dönem zararı (ana ortaklık payı) raporlanmış 
olmasına rağmen, özkaynak tutarı 133.829.600 TL’den 616.533.226 TL’ye çıkmıştır. 

                                                           
*  Vak'a gerçek hayatta yaşanmış bir işletmecilik durumunu yansıtmaktadır. 
Konunun çözüm tarzının doğru veya yanlış olduğunu ifade etmez. 
 
 Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
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Boyner Şirketi’nin özkaynaklarını daha dikkatli incelemeye karar veren Melis, Tablo 
1’deki bilgileri hazırlar. 
 
Tablo 1. Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’nin Bazı Finansal Bilgileri 

BOYNER (ALTINYILDIZ) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

VARLIKLAR 4.490.363.344 4.083.036.706 4.066.006.788 3.903.034.588 

BORÇLAR 4.357.359.833 3.466.503.480 3.932.177.188 3.541.534.795 

ÖZKAYNAKLAR 133.003.511 616.533.226 133.829.600 361.499.793 

Ödenmiş Sermaye 57.700.000 57.700.000 40.000.000 40.000.000 

Paylara İlişkin Primler 138.375.874 867.300.000 0 0 

Maddi Duran Varlık Değer 

Artış Fonu Transfer Edilen 2.505.990 0 0 0 

Geçmiş Yıllar Kârları 

(Zararları) 648.117.051  298.322.343  519.642.646  82.367.106  

Net Dönem Kârı 

(Zararı)-Ana Ortaklık 

Payı -470.245.459  -381.635.408  -225.956.139  428.036.620  

 

Şirket’in son 3 yılda sürekli zarar ettiğini gören Melis, şirketin finansal 
performansının başarılı olmadığını anlamıştır, ancak Boyner Perakende ve Tekstil 
Yatırımları A.Ş.’nin özkaynaklarındaki dalgalanmayı anlayamamıştır. 
 
Bu durumun içinden çıkamayan Melis, kendisinden bir üst sınıfta olan arkadaşı 
Neslihan’a başvurur. Onun anlattıklarını dikkatle dinleyen Neslihan, 2015 yılına ait 
finansal tablo dipnotlarındaki özkaynaklara ilişkin açıklamaları incelemesini söyler. 
Şirketin özkaynaklar ile ilgili olan 21 numaralı dipnotunu inceleyen Melis, ortaklık 
yapısının Tablo 2’deki gibi olduğunu görür: 
 

Tablo 2. Ortaklık Yapısı 

 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 

 Pay oranı Tutar (TL) Pay oranı Tutar (TL) 

Boyner Holding %54,80 31.619.228 %79,11 31.645.113 

Mayhoola for Investments OPC (*) %30,68 17.700.000 - - 

Diğer ortaklar ve halka açık kısım %14,52 8.380.772 %20,89 8.354.887 

 

Ödenmiş sermaye 

 

%100,00 

 

57.700.000 

 

%100,00 

 

40.000.000 

Sermaye enflasyon düzeltme 

farkları 

  

56.061.369 

  

56.061.369 

Toplam düzeltilmiş sermaye  113.761.369  96.061.369 
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Şirketin 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tutarının 57.700.000 TL (31 
Aralık 2014: 40.000.000 TL) olup, sermayesi her biri 1 Kr nominal değerde 
5.770.000.000 (31 Aralık 2014: 4.000.000.000) adet hisseden oluşmakta olduğu da 
bu dipnotta belirtilmektedir. 
 
Bu bilgileri inceleyen Melis, şirketin 2015 yılı içinde 17.700.000 TL tutarında hisse 
senedi ihraç ettiğini, bu hisse senetlerinin Mayhoola for Investments OPC tarafından 
satın alındığını anlar. Bu durumda Mayhoola for Investments OPC isimli şirket, 
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’nin %30,68 oranında ortağı haline 
gelmiş, Boyner Holding’in sahiplik oranı da %79,11’den %54,80’e düşmüştür.  
 
Dipnot 21’de, Mayhoola for Investments OPC isimli şirket ile ilgili şu açıklama 
yapılmıştır:  
 
“SPK’nın 1 Haziran 2015 tarih ve 14/674 sayılı kararı ile onaylanmış olan ihraç 
belgesi kapsamında, çıkarılmış sermayenin 40.000.000 TL’den 57.700.000 TL’ye 
artırılması nedeniyle, ihraç edilen 17.700.000 TL nominal değerli payların, 1 TL 
nominal değerli pay için 50 TL fiyat ve toplam 885.000.000 TL ile mevcut pay 
sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak Mayhoola for 
Investments OPC’ye tahsisli satış işlemi Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar 
Pazarı’nda gerçekleştirilmiştir. Tahsisli satış işlemi sonucu 867.300.000 TL 
tutarındaki emisyon primi “Paylara ilişkin primler” hesabına kaydedilmiştir. “ 
 
Yeni ortağın sözkonusu %30,68’lik 17.700.000 TL tutarındaki nominal değerli hisse 
senedini 885.000.000 TL vererek aldığını, aradaki fark olan 867.300.000 TL’lik 
tutarın da emisyon primi (paylara ilişkin primler) olarak özkaynaklara kaydedildiğini 
anlayan Melis, 2016 yılına ait finansal tablo dipnotlarını incelediğinde, 5 Nisan 2016 
tarihinde, 867.300.000 TL’lik emisyon priminin 728.924.126 TL’lik kısmının geçmiş 
yıl zararlarına transfer edildiğini görür. 
 
Emisyon priminin ne olduğunu tam olarak bilmeyen Melis, bu tutarın önceki yıl 
zararları ile nasıl ilişkilendirildiğini düşünmeye başlar. 
 

Tartışma Soruları: 

1. Özkaynak (özsermaye) nedir? Muhasebe bilgi sistemi açısından önemi nedir? 
2. Emisyon primi ne anlama gelmektedir? Emisyon priminin işletmenin finansal 

durumu veya finansal performansı ile ilişkisi vardır mıdır? 
3. Emisyon priminin geçmiş kârlarına veya zararlarına transfer edilmesinin nasıl 

bir amacı olabilir? 
4. Tablo 1’de, 31 Aralık 2016 tarihinde özkaynaklarda raporlanan 648.117.051 

TL tutarındaki “Geçmiş Yıllar Kârları”nın nasıl hesaplandığını açıklayınız. 
5. Vak’ada adı geçen şirketin hakim ortağı Boyner Holding, neden yeni bir ortak 

edinmeye ihtiyaç duymuştur? Yeni ortak edinmek, işletmenin finansal 
durumunu veya performansını nasıl etkilemiştir? 
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VERONA İTALYAN LOKANTASI* 
 

Burcu ADİLOĞLU + 
 
Herbert Bürger 1952 yılında Almanya’nın Köln şehrinin yakınlarında bulunan 
Krefeld’de doğmuş ve üniversite eğitimi sonuna kadar burada yaşamıştır. Köln 
Üniversitesi’nde gıda mühendisliği eğitimi aldıktan sonra uzun bir Avrupa turuna 
çıkmış ve geri döndüğünde gezi boyunca hayran olduğu ve yaşamaya niyet ettiği 
İtalya’nın Verona şehrine mesleği ile ilgili daha güzel işler yapabilme inancıyla 
yerleşmeyi kararlaştırmıştı.  
  
Seyahati boyunca İtalyan lezzetlerini çok beğenmiş ve bu nedenle mevcut 
eğitiminin üzerine ayrıca aşçılık eğitimi almanın iyi olacağını düşünmüştü. 
Mutlulukla bitirdiği aşçılık eğitimi sonrasında asıl mesleği olan gıda mühendisliği 
bilgi ve becerisini aşçılık hünerleri ile de birleştirince Verona’nın turistik bölgesinde 
küçük çaplı mütevazı bir lokanta açmıştı. Lokanta, titizliği ve yemeklerinin 
lezzetiyle, oldukça kısa sürede tutunmuş, özellikle tatil günleri kapılarda uzun 
kuyruklar oluşmaya başlamıştı. Şehrin bir numaralı lokantasını işleten Herbert 
Bürger uzun yıllar ısrarla başka şube açmamış, ancak gıda sektöründe daha farklı 
işler yapma peşine düşmüştü. 
 
Girişimci ruhunu ve edindiği tecrübeleri artık daha farklı bir boyutta 
değerlendirmeye karar vermiş ve asıl memleketi olan Almanya’ya geri dönerek çok 
farklı bir konseptte “Verona İtalyan Lokantası” olarak isimlendirdiği yeni iş yerini 
Krefeld’de açmıştı.  Konsept İtalyan mutfağı üzerine kurulu olsa da lokanta aslında 
bir Alman işletmesiydi ve bu nedenle de Almanlar tarafından çok sevilmişti. 2000 
yılında hayata geçirilen bu konsept, sistem gastronomisi alanına getirdiği anlayış ile 
bu alanda yeni bir dönemi başlatmıştı. Modern tasarımı ve self servis yöntemiyle 
misafirlerine hizmet veren lokanta İtalyan mutfağını kendine özgü tarzıyla 
birleştirmişti. 
 
Lokanta oldukça değişik ve dikkat çekici bir sistem ile yemeklerini müşterilerine 
sunmaya başlamıştı. Yemekler lezzetinin yanı sıra, servis ediliş şekliyle de alanında 
ilk denebilecek bir özellikle müşterilerin dikkatini hayli çekmişti.  
 
Self-servis biçiminin daha etkin bir şekilde yürütülmesini amaçlayan ve bu konuya 
oldukça kafa yoran Herbert Bürger lokantadaki sistemi şu şekilde tasarlamıştı: 

                                                           
* Vak’anın amacı bir işletmecilik durumunu anlatmak ve tartışmalara temel teşkil 
etmektir. Çözüm biçiminin doğru veya yanlış olduğunu göstermez. Vak'a, yazarı 
tarafından hikayede ismi değiştirilmiş olan zincirin üç ayrı ülkedeki lokantalarındaki 
gözlem ve görüşmelere dayalı olarak hazırlanmıştır. 
 
+ Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 



88
88 

 

Lokantada tamamen çipli plastik kartlar kullanılacaktı. Kapıdan girer girmez her 
müşteriye bir çipli kart teslim edilecek ve lokantadaki tüm siparişler bu kart ile 
verilecekti.  
 
Tıpkı “fast-food” restoranlardaki gibi temel ilke müşterinin görebileceği şekilde hızlı 
yemek hazırlanması, sistemin tasarlanmasında temel olmuştu. Tüm siparişler 
müşterilerin süreci izleyebileceği şekilde tasarlanan tezgahlarda hazırlanmakta, 
isteğe göre müşteriler ekstra malzemeler ekleterek menüleri kişiselleştirebilmekte 
idiler. Kullanılan malzemeler, her zaman taze ve özenle seçilerek müşterilere 
sunulmakta, temel prensip en taze ürünlerle yemek servisi yapmaktı. Kısa sürede 
özellikle gençler arasında inanılmaz bir popülarite kazanılmış, hafta sonları çevre 
illerden dahi gelen müşterilerle lokanta dolup taşmıştı. 
 
Lokantanın girişinde ödeme noktası bulunmakta, giren ve çıkan müşterilerin 
kontrolü buradan sağlanmaktaydı. İki kasa ve iki görevli bulunmakta ve bu 
görevliler lokantaya giren müşterilere çipli kartları vermekle ve çıkan müşterilerin 
hesaplarını almakla sorumluydular. Gelen müşteriler için kapıdan kaç kişi giriyorsa o 
kadar adet çipli kart verilmekte ve lokantadan da ayrılırken bu kartları ibraz 
etmeleri istenmekte ve böylece görevliler müşterilerin lokantada yaptıkları 
harcamaları makineye okutup tutarı tahsil etmekteydiler. 
 
Kartları ile lokantaya giren müşteriler yemeklerini self-servis olarak aldıklarından 
istedikleri bölüme gidip siparişlerini vermekteydiler. Lokantadaki yemek bölümleri 
dört makarna bölümü, bir pizza bölümü, bir salata ve soğuk mezeler bölümü, bir 
içecek, içki ve tatlı bölümü olmak üzere dizayn edilmişti. 
 
Her bir bölüm ayrı ayrı sipariş almakta ve her bölümün başında yazar kasa benzeri 
bir bilgisayar bulunmaktaydı. Müşteri istediği bölümden siparişi vermek üzere ilgili 
bölüme gitmekte, siparişini vermekte ve o sırada siparişi alan aşçı siparişi 
bilgisayara girmekte ve müşterinin çipli kartını önündeki manyetik alana okutmasını 
istemekteydi. Tüm yemeklerin malzemeleri (pizza, makarna hamuru vb) arkada 
bulunan açık mutfaklarda günlük olarak hazırlanmakta ve yemekler önceden tespit 
edilen belirli reçetelere göre hazırlanmaktaydı. Örneğin, sipariş edilen deniz ürünleri 
içeren bir makarnada ne kadar makarna, ne kadar deniz ürünü, ne kadar sos, yağ 
vb. kullanılacağı reçetelerde yazılıydı. Bürger bu reçeteleri titizlikle kendisi 
hazırlamıştı. Ayrıca müşteriler kendi istekleri doğrultusunda da yemeklerini 
hazırlatabiliyorlardı. “Kendi yemeğini kendin yarat” başlıklı reçeteler de 
bulunmaktaydı ve her eklenti ürün için fiyatlandırmalar da önceden belirlenmişti. 
Verona İtalyan Lokantasına ait özel farklı reçeteler, bu konsepti dünya çapında ünlü 
kılan detaylardan biriydi. Başta “Pasta di Linguine’’ ve ‘’Pizza di Mare’’ gibi örnekler 
olmak üzere Verona’da mutlaka denenmesi gereken birçok farklı lezzet 
bulunmaktaydı.  
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Lokantadaki müşteriler yemeklerinin pişmesini ya sıralarında bekliyor, ya da 
özellikle yoğun günlerde kullanılan sipariş esnasında verilen çağrı cihazları ile 
yemekleri hazır olunca uyarı alıyorlardı. Temizlik vb. durumlar dışında masalara 
servis yapan garsonlar bulunmuyordu. Müşterilerin, yemekleri esnasında, ya da 
yemekleri bittiğinde ekstra yemek, tatlı, içecek gibi tekrar sipariş vermek 
istediklerinde ilgili yemek bölümlerine gidip yine aynı aşamalarla yemeklerini 
almaları mümkündü. Yemekleri bitip lokantadan ayrılmak isteyen kişiler ise, 
lokantaya girdikleri noktadaki kasa bölümlerine geliyor ve lokanta içinde yaptıkları 
tüm harcamaların yüklendiği manyetik kartlarını kapıdaki görevliye ibraz ederek 
ödemeyi nakit ya da kredi kartlarını kullanarak yapıyorlardı.  
 
Bu değişik atmosfer de Verona İtalyan Lokantasını diğerlerinden farklı kılmış, 
özellikle gençler arasında lokanta adeta sosyalleşme alanı haline gelmişti. 
Krefeld’deki ilk lokantadan sonraki iki yıl içinde yakın üç şehirde de aynı konsepte 
lokantalar açan Bürger artık yoğun talepleri karşılamakta zorlanmaya başlamış ve 
belirli koşulları sağlamak şartıyla “franchising” sistemini ilk önce Almanya’dan 
başlamak üzere devreye sokmuştu. Bugün büyük bir zincir halini almış Verona 
İtalyan Lokantası 5 kıtada 35 ülkede olmak üzere dünya çapında 100’ün üzerinde 
şubeye ulaşmıştı.  
 
2017 yılındaki bahar tatilinde Herbert Bürger’in Almanya’dan çocukluk arkadaşı olan 
Tanju Kökçü arkadaşını ziyarete gelmişti. Tanju Bey Hollanda’da üniversitede 
öğretim üyesiydi ve iç denetim dersleri vermekteydi. İki arkadaş hasret giderdikten 
sonra akşam yemeği yemek için Krefeld’deki ilk açılan Verona Lokantasına gitmiş ve 
Herbert gururla kendi işletmesini tanıtmaya koyulmuştu. Lokanta ortamı Tanju 
Bey’in çok hoşuna gitmiş, gerçekten çok üst kalitede bir lokanta açtığı için 
arkadaşını gönülden kutlamıştı. Bununla birlikte, mesleki şüpheciliğinin de etkisiyle 
sistemi dikkatle incelemeye koyulmuştu. Sıradan bir müşteri gibi siparişini vermek 
ve ödeme yapmak için arkadaşına ısrar etmesinin ardından iç denetçilik kimliği ön 
plana çıkmış ve sistemi o yönü ile incelemeye başlamıştı. 
 
Tanju Bey ertesi gün sıradan bir müşteri gibi, bir kez daha tek başına lokantaya 
gitmiş ve epey oyalanarak yaptığı gözlemlerde şunları saptamıştı: 
 

 Kapıdaki girişte manyetik kartın verilmesi ve çıkışta ödeme yapılması 
noktasında en az 2 kişi bulması gerektiği halde bazı zamanlarda tek kişi 
oluyordu. 
 

 Özellikle kalabalık grupların gelişi esnasında içeriye giren kişi adedi kadar 
manyetik kart verilmeyebiliyordu. 
 

 Bazı durumlarda çocuklara manyetik kart verildiği halde, bazı durumlarda 
verilmesi ihmal ediliyordu. 
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 Özellikle yemek bölümleri görevlileri, yoğun zamanlarında siparişleri sözlü 

olarak alıyorlar, yemek pişince müşteriye teslim aşamasında manyetik kartları 
okutuyorlardı. 

 
 Sigara içmek, ya da telefonla konuşmak için acele ile kapı önüne çıkan 

kişiler hesaplarını ödemeden lokantayı terk edebiliyorlardı.   
 
Ertesi gün arkadaşını gören Tanju Bey, tespitlerini aktarmaya başladı:  
 
“Herbert, ortam, çalışanlar, aşçılar, düzen ve tabii ki yemekler müthiş. Özellikle 
“Verona Spesiyal” olarak hazırlanan “Pasta di Linguine’’ ve “Pizza di Mare” pizza ve 
makarna bence dünyada tek… İnsan sadece bunları yemek için bile bahane yaratıp 
buraya gelir, hatta yaşadığı yerde bu restoranın olmasını ister..  Ama açıkça itiraf 
etmeliyim ki, ben sistemi incelemekten pek yemek yemeye odaklanamadım. 
Sistemde saptadığım ve içime sinmeyen bazı hususlar var, iç kontrol sisteminde 
aksayan yönler, ya da eksik olan unsurlar varsa bu kadar büyük bir yapıda bunları 
düzeltmez ya da önüne geçemezsen sistem çok büyük açıklara sebep olur ve kalite 
odaklı bu sistem domino taşı gibi yıkılır…” 
 
Herbert gayet sakin bir ses tonuyla; 
 
“Tanju, bunları dert etme, zaten hayalimin çok ötesinde bir büyüklüğe ulaştım, iyi 
de para kazanıyoruz. Hem zaten bizim müşteri portföyümüz gayet elit bir kitle, 
kimse ödemesini yapmadan lokantadan ayrılmaz. Diğer tespitlerine gelince, kayıp 
her işte olur, o kadarına da göz yumacağız artık. Kaybetmeden kazanmak olmaz. 
Sen haklı olarak mesleğin gereğince olaya yaklaşıyorsun ama inan bana herşey 
kontrolümüz altında. Anlaşılan sen benim lokantada bir şey yiyemedin, gel bu gece 
seni köşede açılan Türk lokantasına götüreyim. Oradaki herşey senin bildiğin 
düzende, güzel güzel yemeğini yersin.” 
 
Tanju Beyin biraz tereddütlerle de olsa içi rahatlamış sayılırdı. O gece gittikleri Türk 
lokantası sonrası ertesi gün ülkesine dönme vakti gelmişti. 
 
Olayın üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra, Tanju Bey arkadaşlarıyla her ayın ilk 
pazartesi günü düzenledikleri aylık toplantıda buluştu; yakın tarihte yaptığı Almanya 
seyahatinden de bahsetti. Sözü hem çocukluk arkadaşının başarısından övünmek 
hem de bu değişik sistemi paylaşmak için Verona İtalyan Lokantasına getirdi.  
 
Sonrasında ise büyük denetim şirketlerinden birinin Rotterdam’daki sorumlu ortak 
başdenetçisi olan arkadaşı Murat Teoman’ın sözlerini dehşete kapılarak dinledi. 
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“Geçenlere müşterilerimizi yardımcımla beraber buradaki Verona İtalyan 
Lokantasına götürdük, 12 kişilik bir gruptuk, misafirlerimiz yemeklerden aşırı 
derecede memnun kaldılar, oldukça güzel bir mekân, pek tabii misafirlerimize bir 
şey ödetmedik. Ben ve yardımcım kapıda aldığımız kartlarımızla tüm siparişleri 
verdik. Hatta yardımcım sağ olsun her türlü konforu sağladı bize.  Çıkarken de tüm 
kartları ona verdik ödemeyi şirket hesabımızdan yaptı. Fakat dün sabah giyinirken 
ne göreyim. O gece giydiğim ceketimin cebimde bir Verona İtalyan Lokantası 
manyetik kartı. İşin kötüsü bir kısım ana yemek ve içkiler benim kartıma 
yansıtılmıştı. Bu şu demek oluyor biz o gece hesabımızın belki de yarısından 
fazlasını ödemeden lokantadan ayrılmışız. İş yoğunluğundan da gidip lokantaya 
durumu anlatamadım...” 
 
Şakayla karışık şu cümlelerini de ekledi: “Hem bu gece bize niye hesap çok geldi? 
Bir sonraki aylık buluşmamız kesinlikle Verona İtalyan Lokantasında... Tüm hesaplar 
da benden…” 
 
Tanju Bey arkadaşlarından bile ayrılmayı beklemeden hemen eline telefonunu aldı, 
Herbert Bürger’i aradı.  
 
Olanları anlattıktan sonra Herbert’in sözleri şu oldu... “Pekala Tanju, bu kadar 
tespitten sonra tepkisiz kalacak değilim ama lokantalar çok büyüdü artık kontrol 
edemiyorum. Bu hafta Avustralya’ya 150. lokanta açılışına davetliyim mesela... 
Yoğunluktan artık sisteme kafa yoramıyorum. Madem öyle gel beraber çalışalım 
bana danışmanlık yap... Bugünden sonra Verona İtalyan Lokantaları zinciri iç 
denetim danışmanısın, her türlü yetkiyi sana veriyorum.” 
 
 
İSTENENLER: 
 
 Bu sistemin iyi ve kötü yanları sizce nelerdir? Mevcut sistemin aksak yönlerini 

değerlendiriniz. 
 Tanju Bey’in etkin bir iç kontrol sistemi kurabilmek adına yapacakları neler 

olmalıdır? 
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GARODI HOTEL* 
Farah Ismail ALİ+ 

 
Garodi Hotel vak’ası ve Somali vak’aları hakkında 

1980’li yıllarda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinin çok aktif kurumlarından 
biri Devlet İşletmeciliği Enstitüsü idi. Enstitü Müdürü Prof.Dr.Mustafa A.Aysan’ın 
temasları sonucunda başlayan bir UNDP (United Nations Development Programme) 
ve ILO (International Labour Organization) projesi çerçevesinde Somali’de ülkenin 
muhasebe düzenini geliştirmek ve ülkenin muhasebe eğitimi veren tek yüksek 
öğretim kurumu olan SIDAM’ı (The Somali Institute for Development Administration 
and Management) iyileştirmek amaçlı çalışma 1987-89 yılları arasında başarılı 
biçimde tamamlandı. Projenin olumlu sonuçları üzerine, daha ileri bir aşamanın 
devam ettirilmesine yönelik ikinci proje çalışması teklifi ise ülkede başlayan iç savaş 
nedeniyle yarım kaldı.  
 
1987-89 yıllarında yürütülen projede (ILO - SOM 86/005) Prof.Dr.Mustafa A.Aysan 
CTA (Chief Technical Adviser), Prof.Dr.Ahmet Yüksel (o zaman doçent) ve 
Prof.Dr.Göksel Yücel (o zaman doçent) proje uzmanı olarak görev yaptılar. Projeye 
kısa süreli olarak R.G.A.Boland, A.Salam Zaky ve Servet Yılmaz da katkıda 
bulundular. 

Çalışmanın önemli parçalarından biri SIDAM öğretmenlerine Somali iş hayatından 
gerçek olaylara dayalı vak’alar yazdırılması ve eğitim malzemesi olarak 
kullanılmasıydı. Bu amaçla kendilerine otuza yakın vak’a yazdırıldı. Tümü ülkenin ve 
dönemin ortamını yansıtan çalışmalardı. Vak’a etüdleri ekipte büyük bir heyecan 
yaratmış, verimli bir çalışma örneği teşkil etmişti. Birçoğu başka programlarda da 
kullanılabilecek çalışmaların SIDAM’da kullanılması ise maalesef ülkede başlayan 
karışıklıklar nedeniyle mümkün olamadı. 

Burada bu çalışmalarda yazılan vak’aların ilki bir örnek olarak verilmiştir. Vak’anın 
yazarı Farah İsmail Ali, SIDAM’ın muhasebe öğretmenlerindendi ve Somali ekibinin 
şefiydi. Ülke içinde kendisini hissettirmeye başlayan siyasi huzursuzluklar nedeniyle 
1988 sonlarında ülkesini terketti. Vak’ada Garodi ismi verilmiş olan, Mogadişu 
şehrindeki, orijinal adı ile Guled Otelin sahibi ve projenin vak’a çalışmalarına büyük 
yakınlık duyarak bilgilerini açan otel sahibi Bay Guled ise 1990 yılından sonra ülkede 
başlayan iç savaş sırasında öldürüldü. Vak’a yazarına da bir daha ulaşmak mümkün 
olmadı. Çalışmasının yayınlandığından belki hiçbir zaman haberi olamayacak. Ancak 
vak’a etüdlerinin o dönemde gelişmekte olan ülkeler sınıfındaki bir ülkedeki bir 
projede yarattığı heyecanın izleri silinmeyecektir. (Göksel Yücel) 

 

                                                           
* The case is designed to be used as basis for class discussion rather than to 
illustrate either effective or ineffective handling of an administrative situation. 
 
+ Farah Ismail Ali, Accounting Instructor, of The Somali Institute for Development 
Administration & Management (SIDAM) 
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The proprietor Mr. Garodi, also the general manager of The Garodi Hotel was 
confused about the loss of So.Shs. 8,650,323 indicated in the income statement 
prepared for the year ending at 28 February 1987. He did not understand why the 
hotel had undergone such substantial losses. 
 
The construction of the hotel on Mr. Garodi's property had started in 1981, and 
completed in 1982. The establishment stood on an area of 2,500 sq.meters. The 
capital invested in the construction, facilitation and planning amounted to 12 million 
Shillings. The Hotel had 56 double and single-bedded rooms of which 20 were suits 
of large and medium sizes. The hotel had one large dining-hall of the African-Hut 
type (Muutule).  One concrete dining hall was under construction.  There were 110 
employees and 78 of them worked on a permanent basis. The remaining 32 
workers were temporary and were employed during the peak seasons, only. 
 
The objective behind investing so much capital, besides seeking profit, was to build 
a hotel in the national capital that could excel the already functioning hotels in 
Mogadishu and provide facilities and services such other hotels lacked.  It aimed to 
be member of the internationally recognized hotels and be so registered. The 
management had already made available, to its clients telex and other 
communication facilities e.g. telephones that could directly be dialed through the 
hotel exchange to any part of the world without difficulties. 
 
Various departments of the hotel included: reception, room care, food and 
beverage services, the accounting department and the bar and the entertainment 
section where both soft drinks and liquor were served. The hotel provided such 
amenities not only to its residents but also to the daily customers. There was also a 
swimming pool enjoyed by all customers, residents and non-residents. It had a 
section for holding conferences complete with appropriate facilitation. 
 
In most cases the residents were foreigners and some overseas Somalis. In order 
to satisfy those residing and to attract future visitors, the management arranged 
excursions for the residents to adjacent agricultural areas such as Janale, Marka 
and Jowhar so that such residents could enjoy their brief stay in Somalia. The 
management also arranged transport facilities for the residents. The residents were 
collected from the airport as soon as they arrived. During the regular days there 
was a bus service leaving the hotel at regular intervals to take the residents to 
downtown areas for shopping and other purposes. 
 
The hotel did not have a proper accounting system before 1986. A better 
accounting system was designed for the hotel by a Kenyan firm in 1986. With the 
new accounting system, the accounting period of the hotel was set from March 1st 
1986 to February 28th 1987. Since then, all transactions of the hotel were properly 
recorded and accounted on the basis of the double entry system. Information in the 
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records of the hotel showed increases of sales month after month during the 
accounting period of March 1, 1986 to February 28, 1987. Cash balances recorded 
in the books were: 
 

                                              Cash Balances (in millions of So.Shs.) 

1986, ending March 3,0 
April 4,5 
May 5,0 
June 6,0 
July 6,5 

August 6,6 
September 2,5 

October 3,0 
November 4,0 

1987, ending December 5,0 
January 6,0 

February 1,5 
 

The general manager went abroad during the year several times for business 
purposes.  His wife ran the business during his absence. During her stay in the 
hotel as an acting manager, she hired a lot of unexperienced people from her family 
as dish washers, watchmen, and laundry people.  As a result, breaking of utensils 
and damages to other material were very high during the absence of the general 
manager. 
 
Mr. Garodi showing the table above was saying, "I am confused at these figures.  
How possible can I have a loss, if I had that much cash on my hand over the 
months".  He was expecting an explanation from his financial manager.   
 
Financial statements and other schedules and tables related to the activities of the 
hotel for the year 1986 are given in Exhibits 1, 2 and 3. 
 
Suggested Questions for Discussions: 
 
1) Following a study of the Exhibits, try to define the problem of Mr. Garodi. 
  
2) Why did the Income Statement show a loss?  Was he really losing money? 
 
3) What should Mr. Garodi, or his Financial Manager do? 
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Exhibit 1 
 
 
                        THE GARODI HOTEL 
 
    NOTES TO THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st DECEMBER 1986 
 
 
 
1.  ACCOUNTING POLICIES 
 
    The following paragraphs describe the principal accounting   
    policies used by the company: 
 

a) ”Turnover” 
 

       Turnover consisted of the value of goods and services. 
 
    b) ”Basis of accounting” 
 
       The accounts were prepared under the historical cost       

convention as modified by the revaluation of certain                      
fixed assets. 

  
    c) ”Fixed assests and depreciation” 
 
       Building were stated at 1984 professional valuation with 

subsequent additions at cost, less depreciation.  Other 
fixed assets were stated at the proprietors valuation as 
at 1st January 1985 and the land as at 1984 valuation, 
with subsequent additions at cost, less depreciation. 

 
       Depreciation was calculated on the declining balance 

basis, at annual rates estimated to write-off the assets 
over their expected useful lives.  The annual rates used 
for this purpose were: 

 
       Buildings                                    2.5 % 
       Motor vehicles, African Huts                
       (Muutules) and Generator                     20  % 
       Furniture, refrigerators, telephone 
       sets, safes, laundry machines, water 
       pumps and photo-copier                      12.5 % 
 
    d) ”Stock and goods in transit” 
 
       Stock and goods in transit were stated at cost. 
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    e) There were no figures available for 1985 to be used for 

comparisons. 
 
 
2.   TAXATION 
 
     The tax payable for 1985 and prior years had not been        
     confirmed by the Government (see also note 6)  
 
3.   LOSS BEFORE TAXATION 
 
     The loss before taxation were stated after charging: 
 
                                      So.Shs. 
      Depreciation                  9,112,110 
      Interest payable              2,518,071 
 
4.    FIXED ASSETS 
 
      As per attached schedule.(See Exhibit 4)  
 
5.    STOCKS 
 
      Food                            241,109 
      Housekeeping materials          486,920 
      Stationary                       80,755 
                                     -------- 
                                      808,784    
6.    CONTINGENT LIABILITIES 
 
      An amounts of So.Shs. 1,950,034 for 1985 and So.Shs.        

2,372,925 for 1984 had been assessed on the hotel as       
income tax due, including the surchage tax.  The amounts 
had been disputed and an appeal lodged, the outcome of 
which was not known as at the date of preparation of 
these accounts. 

 
7.    CAPITAL COMMITMENTS 
 
                                                So.Shs.  
      Authorised but not contracted                    - 
      Contracted for but not in the                1,100,000 
      the accounts  
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8.    a) SALES INCOME 
      Sales income was made up of: 
      Hotel accommodation                          22,600,360 
      Restaurant and Bar                           24,459,788 
      Laundry                                       1,066,211 
      Other income                                  2,692,029 
                                                  -----------   
                                                   50,818,388      
                                             
                                                  
     b) COST OF SALES 
        Cost of sales was made up of: 
        Opening stock                                 364,577 
        Add purchases: Perishable foods 12,412,961 
                      Other foodstuff    5,469.010 
                      Housekeeping 
                      materials            987,255 18,869,226  
                                         ----------  -------- 
                                                   19,233,803 
        Less closing stock                            728,029 
                                                     -------- 
                                                   18,505,774 
 
9. DEBTORS 
 
   The debtors was made up of:                          
   Hotel accommodation receivable                   2,218,051 
   Restaurant bills receivable                        138,503 
   Other invoices unpaid                            3,099,525 
   Staff debtors                                       88,350 
   Others debtors (factory)                           177,602 
                                                      ------- 
                                                    5,662,031 
10. CREDITORS 
 
    The creditors were made up of:         
    Staff commissions payable                         208,604 
    Hussein (carabey) Nur                             212,782 
                                                       ------ 
                                                      421,386 
11. ACCRUED EXPENSES 
 
    The accrued expenses were made up of: 
    Telephone                                       3,505,847 
    Telex charges                                   1,297,554 
    Electricity charges                               425,102 
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    Water charges                                     211,269 
    Bookkeeping and accountancy                       250,000 
                                                      -------  
                                                    5,689,772 
12. GOODS IN TRANSIT 
 
    Goods in transit represented the cost of a letter of credit 

for various goods expected to be imported.    
 
 
 
13. PREPAYMENTS 
 
    Prepayments were made up of: 
   
    Income tax paid in advance                        866,434 
    Fuel and oil account paid in advance              161,635 
                                                      ------- 
                                                    1,028,069   
14. LONG TERM LOANS 
 
    The following were the term loans secured on Land and     

 Buildings by the Somali Development Bank and expiring on 
the    dates indicated: 

  
    Loan No.   Expiry Date  Original Amount  Balance Due          
    --------   -----------  ---------------  -----------           
    D/883B       14/5/87      1,500,000         805,556 
    D/883        21/9/87      3,000,000         747,298 
    D/1108       14/5/90      1,500,000       1,358,978 
                            ---------------  -----------  
                              6,000,000       2,911,832 
 
 
 
15. CASH AT BANK 
                 
   Cash at bank was made up of:       
   Normal bank account                           39,423 
   Overdraft bank account                       336,077 
   Foreign account                               13,829 
                                                ------- 
                                                294,329 
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16. ACCUMULATED FUND 
 
   The accumulated fund was made of up of: 
   Capital account balance b/f                   79,179,604 
   Cash introduced during the year               14,750,000 
   Revaluation increases during the year         31,580,357 
                                                ----------- 
                                                125,503,961 
   Less: Drawings during the year 2,677,562 
         Loss for the year        9,630,323      11,307,885 
                                  ---------     ----------- 
                                                114,202,076 
 
17. MISCELLANEOUS EXPENSES 
                           
    Miscellaneous expenses were made up of         
 
    Medical assistance                               20,528 
    Advertisement                                    29,478 
    TV/Video expenses                                24,335 
    Administrative general expenses                  83,801 
    Animal pets expenses                             12,692 
    Spoilt stock written-off                         26,415 
                                                    ------- 
                                                    197,249 
 
18. CURRENCY 
 
   These accounts are reported in Somali Shillings.  Monetary   

items expressed in foreign currencies are translated at the 
exchange rate ruling on the Balance Sheet date.  (1US $ =  
89.6 So.Shs.) 
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Exhibit 2 
 
 

THE GARODI HOTEL 
 

BALANCE SHEET AS AT 31.12.86 
 
                                           NOTE       So.Shs. 
 
FIXED ASSETS 
 
(As per attached schedule, Exhibit 4)  1 (c) & 4  106,713,454 
 
CURRENT ASSETS 
 
Stocks                                 1 (d) & 5      808,784 
Goods in transit                       1 (d) & 12   7,500,000 
Debtors                                   9         5,662,031 
Prepayments                              13         1,028,069 
Cash at Bank                             15           394,329 
Cash in Hand                                        1,118,399 
                                                     -------- 
                                                   16,511,612 
                                                     -------- 
 
CURRENT LIABILITIES 
 
Creditors & Accrued expenses             10 & 11    6,111,158 
Taxation                                    2          - 
         -------- 
                                                    6,111,158 
                                                     -------- 
                     NET CURRENT ASSETS            10,400,454 
                                                    --------- 
                     TOTAL NET ASSETS             117,113,908 
             --------- 
REPRESENTED BY: 
 
Long Term Loans                            14       2,911,832 
Accumulated Fund                           16     114,202,076 
             ---------   
                                                  117,113,908 
                                                    --------- 
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Exhibit 3 
 
 
                      THE GARODI HOTEL 
 

TRADING AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 
31.12.1986 

 
   
                                        NOTE          So.Shs. 
  
Sales income                         1(a)& 8(a)    50,818,388 
Less cost of sales                       8(b)      18,505,774 
             ---------- 
            32,312,614 
                                                          
DEDUCT EXPENSES 
 
Salaries, wages and bonuses                         8,330,741 
Electricity                                         2,839,886 
Travelling                                          2,950,787 
Motor Vehicle running expenses                      1,121,419 
Fuel, oil and lubricants                              838,172 
Postage and stationery                                681,451 
Telephone and telex                                 5,129,458 
Registration and stamp duty                           394,384 
Staff uniforms and soft furnishing                    768,450 
Flowers and gardens                                   313,218 
Repairs and maintenance                             4,212,116 
Licences                                               30,709 
Books keeping and accountancy                         250,000 
Legal expenses                                         46,920 
Donations                                             162,197 
Water, cleaning and sanitation                        869,318 
Bank charges and interest                           2,518,071 
Cutlery and utensils                                  176,281 
Depreciation                     1(c) & 4           9,112,110 
Miscellaneous expenses            17                  197,240 
                                                   ---------- 
                                                   40,942,937 
                                                   ----------  
Net loss for the year                             (8,630,323) 
                                                   ---------- 
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ALİFA A.Ş. HALKA AÇILMAK İSTİYOR  
 

Recep PEKDEMİR  
 
Halka açılmak ve sermaye piyasasından fon toplamak son günlerin en önemli 
eğilimlerinden biridir. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile orta ve büyük ölçekli 
özel sektör kuruluşlarının temizlik ve güvenlik hizmetlerini üstlenmekte ve 
yürütmektedir. Son zamanlarda sektörde oyuncu sayısı artmış ve rekabet oldukça 
yükselmiş ve verilen tekliflerin tutarları küçülmeye başlamıştır.  
 
Birkaç yıldan beri işleri kötü gitmekte olan Alifa A.Ş. yöneticileri bu konuda bir 
hazırlık içindedirler. Bunun için son yıllara ilişkin finansal tabloların bağımsız 
denetimden geçmesi gerekmektedir. Çeşitli denetim firmaları ile görüşülmüş, 
sonunda en düşük teklifi veren yerel bir denetim firması ile anlaşma sağlanmıştır. 
 
Denetim firması bu iş için üç kişilik bir denetim ekibi oluşturmuştur: Bunların 
başında bir baş denetçi yer alıyordu. Kendisine bir denetçi ve bir stajyer tahsis 
edilmişti.  
 
Stajyer, dört yıllık bir işletme bölümünü başarı ile bitirmiş, akabinde söz konusu 
denetim şirketinde stajyer denetçi olarak çalışmaya başlamıştı. 
 
Alifa A.Ş.’nin finansal tabloları üzerinde denetim çalışması başlamıştı ve öz 
kaynaklar değişim tablolarının denetiminde amirlerine yardım edecekti. Yaptığı 
çalışmalarda karşılaştığı durumları tam olarak kavrayamamış, hatta bazı işlemler 
karşısında hayretler içinde kalmıştı. Ekip olarak bir araya gelip, bulduklarını 
paylaşma toplantısında, hayret içinde kaldığı durumları yine hayret içinde 
anlatmaya başlamıştı. 
 
“Üstadım, öz kaynaklarda (Ek – 1) yer alan unsurların detayını incelemeye ve 
anlamaya çalıştım. Kâr yedekleri grubunda yer alan ‘Özel Fonlar’ kalemini 
anlayamadım. Şirkette 2012 yılında satılmış amortismana tabi bir iktisadi kıymet 
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Ayrıca öz kaynak kalemleri arasında yer alan geçmiş yıl zararları kaleminde yer alan 
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neler yapabileceğim konusunda bana yardımcı olursanız memnun olacağım.” 
 

                                                           
 Vak’anın amacı tümü gerçekte yaşanmış bir işletmecilik durumunu tartışmaya 

açmaktır. Olayların ele alınış tarzlarının doğru veya yanlış olduğunu göstermez. 
 
 Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
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Baş denetçi stajyerin, ilgili hesaplar ile ilgili muavin dökümlerini alıp almadığını 
sordu. Stajyer aldığını ve defalarca incelediğini söyledi. Akabinde söz konusu 
muavin dökümlerinde yer alan satırlara ilişkin muhasebe fişlerini inceleyip 
incelemediğini sordu. Stajyer bu soruya da olumlu yanıt verdi, ancak bu kayıtlarda 
yer alan hesaplara bir anlam veremediğini söyledi. Baş denetçi söz konusu 
muhasebe fişlerini getirmesini ve anlatmasını istedi.  
 
Stajyerin şaşkınlıkla anlamaya çalıştığı muhasebe fişlerinden biri 2014 yılında 
karşısına çıkmıştı. Bu muhasebe fişinde Özel Fonlar hesabı borçlandırılmış, Geçmiş 
Yıl Zararları hesabı alacaklandırılmış ve tutarı azaltılmıştı. Benzer bir muhasebe fişi 
2013 yılında da karşısına çıkmıştı. Hatta aynı muhasebe fişinden 2012 yılında da söz 
konusuydu. Diğer taraftan 2012 yılında Özel Fonlar hesabı alacaklandırılmış, Ticari 
Borçlar Grubunda Satıcılar ve Borç Senetleri hesabı borçlandırılmıştı. Bu muhasebe 
fişlerinde yer alan muhasebe kayıtlarını anlatmasına rağmen hala bir türlü 
anlamamıştı. 
 

Baş denetçi konuyu kavramıştı. Stajyerin gönlünü almaya ve moralini düzeltmeye 
çalıştı.  
 
“Anlaşıldı evlat, üniversiteli yıllarında aldığınız muhasebe derslerinde öğretilmeyen 
bir konuyla karşılaştın. Bilirim bu konular üniversitelerde öğretilmez. Ben de stajyer 
iken benzer durum ile karşılaşmıştım, benim de üstadım bana bunları söylemişti. 
Demek ki öğretim programlarında hala bir gelişme olmamış. Şu kanun maddesini 
bir okuyun, sonra birlikte tartışalım. Ayrıca söz konusu kanun maddesinin 
işletmelerde hangi tür amaçlara yönelik kullanılabileceğini de tartışalım.” 
 
Vazgeçilen Alacaklar 
Vergi Usul Kanunu Madde 324 
Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun 
defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan 
vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde 
kar hesabına naklolunur. 
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Ek - 1 
 

Alifa Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. 
 

Öz Kaynaklar 31.Ara.11 31.Ara.12 31.Ara.13 31.Ara.14 

Ödenmiş Sermaye 
     

5.000.000    
     

5.000.000    
         

5.000.000    
        

5.000.000    

     Sermaye Yedekleri 
    

İştirakler ve Bağlı 
Ortaklıklar Değer Artışı 

                  
-      

        
350.000    

         
1.250.000    

        
2.750.000    

     Kar Yedekleri 
    

Yasal Yedekler 
        

200.000    
        

200.000    
            

200.000    
           

200.000    

Olağanüstü Yedekler 
        

350.000    
        

350.000    
            

350.000    
           

350.000    

Özel Fonlar 
 

     
2.000.000    

  

     Geçmiş Yıl Zararları - 2.650.000    - 2.800.000    - 2.150.000    - 1.750.000    

     
Dönem Net Kar (Zararı) - 150.000    - 350.000    -  600.000    

           
850.000    

     
Öz Kaynaklar Toplamı 

     
2.750.000    

     
4.750.000    

         
4.050.000    

        
7.400.000    
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ALEMDAR LİSESİ DESTEKLEME VAKFI* 

 
Göksel YÜCEL+ 

 
Alemdar Lisesi Destekleme Vakfı (Vakıf), alakalı bulunduğu Alemdar Lisesine (Lise) 
destek olmak amacıyla 1994 yılında Bursa’da kurulmuştu. 
 
Lise’nin yüzyılı aşkın tarihi, Selanik’ten göç etmiş iki öğretmen tarafından İzmir’in 
bugünkü Alsancak semtinde 1896 kurulan bir özel okulla başlıyordu. İrfan Mektebi 
adıyla ilk, orta ve lise öğretimi yapmaya başlayan okul çok başarılı olmuş, böylelikle 
büyük ilgi ve takdir toplamıştı. Bununla birlikte dönemin koşulları nedeniyle mali 
sıkıntılar yaşamaya başlamış, bunun üzerine 20.yüzyılın başlarında devlet 
tarafından devralınmıştı. Okul, 1923 yılında Bursa’ya taşınarak Alemdar Lisesi adını 
almış, zamanla sadece şehrin değil, ülkenin seçkin okullarından biri haline gelmişti. 
 
İsmet Artam 1980 yılında Lise’den mezun olmuş, daha sonra Viyana’da finans 
ağırlıklı işletmecilik eğitimi görmüş, dönüşünde Bursa’da uluslararası bir şirkette 
konusuyla ilgili olarak çalışmaya başlamıştı. İsmet Beyin alanında başarılı bir 
yönetici olması Vakıf’ın ilgisini çekmiş, 2005 yılında boşalan bir üyelik nedeniyle 
kurucular tarafından Vakıf’a mütevelli üye olarak seçilmişti. Vakfın elli kişilik bir 
mütevelli heyeti vardı ve ancak istifa veya vefat sonucunda boşalan üyeliğe yeni bir 
üye seçiliyordu. İsmet Bey, mesleki eğitimi ve başarısı nedeniyle Yönetim Kurulunda 
da yer almış ve üç sene hizmet etmişti. İsmet Bey’in Vakıf yönetimine geldiği 
zaman görmüş olduğu şey öncelikli olarak mali sıkıntılar idi. Vakıf 1994 yılında 
kurulurken nakdi ve gayrimenkul bağışları ile hayat bulmuştu. Özellikle 
gayrimenkullerinden alınan kira oldukça tatmin edici idi ve Vakıf bununla Lise’nin 
ihtiyaçlarına kaynak sağlıyordu. Eğitim araç gereçleri, ek personel istihdamı, tamir 
ve bakım işleri ve diğer konularda Lise’ye katkı yapıyor, öğrencilere burs veriyordu. 
Ancak İsmet Bey’in yönetim kurulu üyeliği sırasında nakdi bağışlar çok azalmış, 
kiralar ise günün koşullarına göre düşük kalmaya başlamıştı. Kira artışı veya 
kiracıların çıkarılması ise, yargı sürecine gidildiğinde uzunca bir süre sonuçsuz 
kalıyordu. 
 
Vakıf 2001 yılında gerek Lise bünyesine güç katması, gerekse mali katkı sağlanması 
amacıyla Alemdar İlköğretim Okulu isimli bir özel ilköğretim okulu kurmuştu. Bunu 
da Vakıf bünyesinde bir iktisadi işletme ile yönetiyordu. İktisadi işletmeler bir vakıf 
şemsiyesinde kurulan, vakfın parçası olan ekonomik birimlerdi. İlköğretim Okulu 
önce geçici bir binada eğitime başlamış, daha sonra yeni yapılan binasına geçmiş, 

                                                           
*  Vak’anın amacı tümü gerçekte yaşanmış bir işletmecilik durumunu tartışmaya 
açmaktır. Olayların ele alınış tarzlarının doğru veya yanlış olduğunu göstermez. 
 
+  Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 
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bu arada eğitiminde kalitenin yüksekliği nedeniyle çok tercih edilir olmuştu. Bununla 
birlikte yeni bina yapılması ve bunların kredilerle finanse edilmesi mali yükü 
artırmaya başlamış, bu da yönetim kurulunun mütevelliler tarafından acımasızca 
eleştirilere maruz kalması sonucunu oluşturmuştu. Mütevelliler Vakıf yönetimini asıl 
amacın dışına çıkmakla suçluyor, kaynakların açılan ilköğretim okuluna aktarıldığını 
ileri sürüyorlardı. Yönetim kurulu mali durumu iyileştirmek için iyi bir plan yapmış 
olmakla birlikte bu eleştirilerin dozajı artmaya başlayınca, fahri bir görevde bu 
kadar tenkidi kabul edemeyen Yönetim Kurulu 2008 yılında olağanüstü genel kurul 
daveti yapmış ve görevinden istifa etmişti. Duruma daha da fazla içerleyen İsmet 
Bey mütevelli heyetindeki görevinden de ayrılmıştı. “Bana o vakfın sözünü etmeyin 
bir daha, işimizi gücümüzü bırakıp uğraşıyoruz, ehil olmayan kişilerin eleştirilerine 
daha fazla katlanmak zorunda kalmak istemiyorum.” diyordu. 
 
Gerçekten de İsmet Bey, bir daha Vakıf’la ilgilenmedi, 2016 yılına kadar… Aradan 
geçen sekiz yıllık sürede yeni yönetim kurulları görev yapmış, başarılı olan 
İlköğretim Okulunun yanında bir de anaokulu açmışlar, ikinci bir ilköğretim okulu 
daha açmayı planlanmış, bu amaçla da yeni bir bina alarak tadilata girişilmişti. 
Ancak bu yatırımlar İktisadi İşletmenin tüm nakit kaynaklarını emmeye başlamış, 
İktisadi İşletme Vakıf’a mali destek sağlayamadığı gibi önemli kredi borçları altına 
girilmesine neden olmuştu. Doğal olarak kredi borçları Vakıf adına oluşuyor ve 
mevcut yönetim kurulu önemli sıkıntılar yaşıyordu. Özellikle faiz giderleri ve yabancı 
para cinsinden olan kredilerdeki kur farkları neredeyse kurumun en temel gider 
kalemleri halini almıştı. Bununla birlikte kurul, yapıcı eleştirilere kulak kapıyor, 
bildiğini okurcasına davranıyordu. Mevcut şartlarda Vakıf asıl amacı olan Alemdar 
Lisesine desteği de ancak çok düşük bir düzeyde gerçekleştirebiliyordu. Bunlar 
İsmet Bey’in kulağına geliyor, ama kendisi kırgın olduğu bu kuruma artık yakınlık 
duymuyordu. 
 
2016 yılının yaz sonlarında İsmet Artam’ı Lise’den sınıf arkadaşı, kardeşi kadar 
yakın gördüğü Raşit Hazar aradı. Kendisi Raşit Bey’le yıllarca beraberce yatılı hayatı 
sürmüştü. Raşit Bey, üniversitede fizik profesörü ve aynı zamanda Vakıf Mütevellisi 
ve mevcut yönetime de şiddetle muhalifti. Telefonda İsmet Bey’e şunları söyledi. 
 
“İsmet’ciğim, Vakıf’a kırgın olduğunu biliyorum. Ancak başında benim olduğum bir 
grup Eylül sonunda yapılacak seçimli genel kurulda yönetime aday olmayı 
düşünüyoruz. Grubumuzda genç arkadaşlarımız da var. Sen mütevellilikten istifa 
etmiştin, ama bu yönetimde görev almana engel değil. Listemize dahil ol.” 
 
“Raşit’ciğim, bir daha oraya yaklaşmak istemiyorum. Senin emrin başım üstüne, 
ama beni affet. Zaten zaman sıkıntım var. Başka türlü desteğim olursa onu 
vereyim. Ayrıca zor bir işe kalkıştığınızı da duyurayım. Bizi eleştirip yerimize gelen 
yönetim kurulları işleri o kadar berbat etmişler ki, düzeltmesi de hayli zor.” 
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Raşit Bey, arkadaşını görev almaya ikna edemeyeceğini farkedince başka bir ricada 
bulundu. “O zaman sana Vakıf’ın mali tablolarını yollayayım. Sen o üstün finans 
bilginle bize tavsiyelerde bulun.” 
 
“Rica ederim Raşit’ciğim, elimden geleni memnuniyetle yaparım. Sen bana ulaştır. 
Buluşup sana görüşlerimi açıklarım.” 
 
Kısa süre sonra Raşit Bey arkadaşına e-posta ile mevcut yönetim kurulunun mali 
raporunu gönderdi. İsmet Bey, raporu incelediğinde ilgi çekici bir durumla karşılaştı. 
Zorunlu olmamasına rağmen, eleştirilerin yoğunluğundan ötürü mevcut yönetim 
kurulu Vakıf tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre 
hazırlamış ve bağımsız denetimden de geçirtmişti. Ancak ilgi çekici olan bilanço ve 
kâr-zarar tablosunun dışındaki tabloların, özellikle nakit akış tablosunun ve tabloları 
açıklayıcı notların raporda yer almaması idi. Ancak bağımsız denetim raporu 
mevcuttu ve tablolar hakkında olumlu görüş belirtiyordu. Faaliyet raporu ayrıca 
Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanmış tabloları da içeriyordu. 
 
İsmet bey, daha ziyade okullara yönelik sözel bilgilere yer veren Faaliyet Raporunu 
(1.9.2015-31.8.2016) inceledikten sonra Vakfın İktisadi İşletmesi ile konsolide 
olarak hazırlanmış olan UFRS kâr-zarar tablosuna dikkat etmeye başladı. (Ek 1) 
 

Ek 1 

Alemdar Lisesi Destekleme Vakfı ve İktisadi İşletmesi 
1.9.2015-31.8.2016 Dönemi 

Konsolide Gelir Tablosu 
(UFRS) 
(000 TL) 

 

 1.9.2015-
31.8.2016 

1.9.2014-
31.8.2015 

Satışlar 48.008 41.126 

Satışların maliyeti -38.502 -32.349 

Brüt kar 9.506 8.777 

Genel yönetim giderleri -5.630 -4.496 

Esas faaliyet dışı gelirler 795 274 
Esas faaliyet dışı giderler -1.818 -2.138 
Faaliyet karı 2.853 2.417 
Finansal gelirler 222 93 

Finansal giderler -3.232 -4.922 
Vergi öncesi zarar -157 -2.412 
Ertelenmiş vergi geliri 934 8 
Net dönem kârı/zararı 777 -2.404 
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Tabloda, İsmet Bey’in ilk tespiti Vakıf’ın finansal giderler altında ezildiği oldu. 
Telefonu açıp arkadaşı Raşit’i aradı: “Raşit’ciğim, bu tabloların açıklayıcı notlarını 
koymamışlar faaliyet raporuna. Onları da ister misin, mütevelli heyet üyesisin, sana 
vermeleri lazım.” 
 
Ertesi gün Raşit Bey arkadaşını aradı: “O açıklamalar okulun özel bilgilerini de 
içeriyormuş, o nedenle paylaşamazlarmış. Üstelik senin dün bahsettiğin Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartlarına göre tablo hazırlama mecburiyetleri yokmuş, ona 
rağmen denetletip koymuşlar. Ayrıca Vakıf bu yıl kârda imiş. Buna rağmen herkes 
acımasızca eleştirmeye devam ediyormuş.. Daha bir dünya şeyden yakındılar. 
Kimse özel okulların başarısını konuşmuyormuş ve benzeri şeyler söylediler.,” 
 
İsmet Bey telefonda bir kahkaha attı: “Yahu bunların dünyadan mı haberi yok, 
açıklamaları saklıyorlar. Ayrıca mesele özel okulların eğitim kalitesi değil, bu vakfın 
asıl amacı olan Alemdar Lisesini destekleyemez hale düşmeleri. Kaldı ki ortada kâr 
da yok.”  
 
Raşit Bey şaşırmıştı: “Ne yani kârdayız derken yalan mı söylüyorlar?…”  

İsmet Bey, derin bir soluk aldı: “Yahu ben bir fizik profesörüne bunu nasıl anlatsam 
ki telefonda. Vaktimiz yok, karşı karşıya bir masada da oturamıyoruz. Bak şimdi 
dikkatlice dinle beni. Öncelikle UFRS’ye göre denetlenmiş tablo hazırladıkları için 
kendilerini kutlamak gerekir. Ama tümüyle koymamaları akıl alır gibi değil. Ayrıca 
raporda bir de Vergi Usul Kanununa göre tabloları var..” 
 
“Ne yani, çift tablo ile mi kandırıyorlar bizi?” dedi fizik profesörü. 
 
“Hayır canım, olur mu öyle şey… Ama bir kurumun iki tablosu olabilir, bu anormal 
değil…” 
 
“Ben fizikçiyim, bir yaşıma daha girdim.” dedi Raşit Bey. 
 
“Talihsizlik kurumun gerçek performansını gösteren tablonun UFRS olmasına 
rağmen, bunun zorunluluk olmaması. Vergi Usul Kanunu tabloları bazı durumlarda 
gerçekçiliğin dışına çıkabilir.” 
 
“İsmet’ciğim, biz fen bilimciler de sizleri ciddi bir işle uğraşıyorsunuz sanıyoruz. Ne 
demek gerçekçiliğin dışına çıkmak?” 
 
İsmet Bey’i gülme tutmuştu: “Yani, Dünya’nın tüm ülkelerinde vergi yasaları yatırım 
teşviki veya bazı giderlerin yapılmasını caydırma gibi politikalar güdebilirler. Ayrıca 
güncellikten uzaklık taşıyan hükümleri de olabilir. Bunu yadırgamamak gerekir. 
Vergi yasalarına göre düzenlenen tabloların temel hedefi ödenecek verginin 
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belirlenmesidir. Vergi hesaplanacak rakama matrah denir, ama kimse buna dikkat 
etmez, kâr deyip geçer. Oysaki UFRS gelir ve giderlerin saptanmasında kurumun 
performansını gerçekçi biçimde belirlemeye odaklanmıştır. Sen şu raporun kopyasını 
alıp gelsene telefonun başına.. ” 
 
Birazdan Raşit Bey elinde tablo ile telefona dönmüştü. “Bak..” dedi İsmet Bey, 
“orada UFRS Gelir Tablosu var. En altında 2016 için 777 bin lira kâr gözüküyor. 
Gördün değil mi? Bir satır üstüne çık. Oku orayı..” 
 
“Ertelenmiş vergi geliri 934 bin lira” dedi Raşit Bey.  
 
“Anladın mı şimdi onu?” 
 
“Herhalde yanlış yazmışlar, gider olacak, durumumuz kötü diye Maliye’den erteleme 
mi almış bunlar?” 
 
İsmet Bey, bir yandan çok sevdiği fizik profesörü arkadaşına tatmin edici bilgi 
vermeye çalışıyor, bir yandan da ertesi sabah bir haftalığına çıkacağı yurtdışı 
seyahatinin hazırlıklarını düşünüyordu.. Gülerek “Hayır” dedi, “yazım hatası yok. 
Vakfın 2016 yılında 157 bin lira zararı var. Ancak zararın daha sonraki yıllardaki 
kârların vergisini azaltacak olması nedeniyle gelir yazılmış.“ 
 
“Anlamaya çalışıyorum, yani zarar ettik diye Maliye bize destekleyici ödeme mi 
yapacak, Vakıfız diye?” 
 
“Hayır, öyle değil, ama gelecekte kâr edildiğinde İktisadi İşletmenin kârından önce 
bu zararlar düşüleceği için daha az vergi ödenecek” 
 
“Yani hayali gelir yazmışlar..” 
 
“Hayır, hayali diyemeyiz. Ama bu zararı ilerideki yılların kârından düşebilmek için 
gelecekte kâr edilmesi lazım. Kâr edilmesi umudu olması lazım..” 
 
Bu arada cin gibi zekasıyla Raşit Bey bir tespitte bulundu. “İyi de, 2016 yılı zararının 
tümü 157 bin lira, bu gelir nasıl 934 bin lira olur?” 
 
“Sen öğrenmeye başladın bu işi… Daha önceki yılların etkisi olmalı. Baksana 2015’te 
2,5 milyona yakın zarar var. Sen bana birkaç yıllık daha, mesela son beş yılın 
tablolarını da bulabilir misin? Ben yarın Avusturya’ya gidiyorum, ama bana mail ile 
yollarsın..” 
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Ertesi gün akşama doğru Raşit Bey arkadaşına Viyana’da ulaştı. “İlk defa UFRS 
tablosu yaptırmışlar. Ama eski raporlar Web sayfalarında varmış. Orada vergi 
mevzuatı tabloları yer alıyormuş”  
 
İsmet Bey, “Tamam, ben akşam otelde ilgileneceğim. Dua et yatılı okul arkadaşım 
olduğuna, başka kimse bana burada bunları yaptıramazdı…” diye gülümseyerek 
telefonu kapadı. 
 
Gece Vakıf’ın sayfalarında yaptığı incelemede, Alemdar Vakfı Destekleme Vakfı 
İktisadi İşletmesinin önceki yıl raporlarına ulaştı. Yönetimin iyi olup olmadığı 
tartışmalıydı, ama Web sayfası tatminkardı. 
 
Kağıdı kalemi eline alıp eski raporlardan aşağıdaki özeti çıkardı (Ek 2), henüz 
sayfaya konmamış, ama Raşit Bey’in yolladığı tablo bilgileri ile birleştirdi. 
 

Ek 2 

Alemdar Lisesi Destekleme Vakfı İktisadi İşletmesi 
(VUK tablolarından) 

 

Yıllar Bin TL Sonuç 
2016 -934  Zarar 
2015 -1.315 Zarar 
2014 1.640 Kâr   
2013 -5.064 Zarar 
2012 1.563 Kâr  

 

Ertesi gün uygun bir zamanda arkadaşı Raşit’i aradı: “Raşit’ciğim, şimdi dikkatlice 
dinle. Muhtemelen genel kurulunuz sırasında ben Bursa’da olamayacağım. Bir türlü 
de karşılıklı oturamadık. Şimdi bir fizik profesörüne telefon yoluyla ertelenmiş vergi 
gelirini anlatmaya çalışacak Dünya’daki ilk kişi olacağım herhalde.” 
 
“Sen anlatırsın..” diye güldü Raşit Bey.. 
 
“Şimdi Vakıf’ın durumunu sizler benden iyi biliyorsunuz. Esas amacın dışına 
çıkmışlar, okullarla uğraşırken büyük kredi borçları altına girmişler. Akılları varsa 
yönetimi size devreder, kafalarını dinlerler. Şimdi dinle, genel kurulda söz aldığında 
şunları söyleyeceksin..”  
 
“Hemen not alıyorum.” dedi Raşit Bey.  
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“Diyeceksin ki ‘Yönetim Kurulu 2016 yılını 777 bin lira kâr ile kapattığını söylüyor. 
Bununla birlikte bu kârın kaynağı ertelenmiş vergi geliridir. Bu gerçek değildir’..” 
 
“Benim de böyle bir gelire aklım yatmamıştı zaten..” diye atıldı Raşit Bey. İsmet Bey 
yine güldü. Bu işten o da zevk alır olmuştu.. “Hayır, olur olmasına da, gelecekte 
geçmiş yıl zararlarını düşebilecek kâr umudu bulunması gerekir. Zararlar en fazla 
önümüzdeki beş yıla kadar kârdan mahsup edilebilir. Her ne kadar VUK tabloları da 
olsa son beş yıllık sürede toplam zarar 4 milyon liranın üstünde. Buranın gelecekte 
bu zararı mahsup edebilecek kârlar sağlaması nerdeyse imkansız. Dolayısıyla böyle 
bir durumda ertelenmiş vergi geliri olamaz. Dolayısıyla da 2016 yılı UFRS göre de 
zararla sonuçlanmıştır…” 
 
“Nasıl yani? Ben bunları mütevelli heyete mi açıklayacağım? Ben de nasıl 
yapacağımı merak ediyorum…” 
 
“Otur çalış… Ayrıca” dedi İsmet Bey, “UFRS raporlarını imzalayan denetim şirketini 
de eleştireceksin. Geleceğe yönelik nasıl bir kâr projeksiyonu gördüler de bu 
zararları mahsup edebileceklerini düşündüler?”  
 
“Eee, sonunda raporu parasıyla yazıyorlar. Yönetim kurulunun isteğine göre hareket 
etmişlerdir..” 
 
‘Allah’ım, hayat ne kadar zor. Niye bu fizikçiler bu işlere kalkışır?’ diye içinden 
geçirdi İsmet Bey. “Olur mu öyle şey, o şirketler bağımsızdır. Gözünün yaşına 
bakmaz, onlara güvenmek zorundayız. Sadece Yönetim Kuruluna önümüzdeki yıllar 
için ne düşünüyorlar, onu sor.. Diğer eleştirilere sen zaten hakimsin…” 
 
İsmet Bey, Avusturya’dan döndükten sonra Raşit Bey’i hemen arayamadı.  
Aradığında genel kurul yapılmıştı. “Ne oldu sonuç?” diye sordu. “Kaybettik az bir 
farkla” dedi Raşit Bey. “Hiç genel kurula uğramayanları bile çağırmışlar, onları da 
etkilemişler, kaybettik..” 
 
“İyi olmuş.. Başınıza bir dünya dert alacaktınız.” diye cevapladı İsmet Bey..”Dur 
merak ettim. Ertelenmiş vergi geliri konusu ne oldu? Anlatabildin mi?” 
 
“Vallahi o konulara hiç giremedik…” diye cevapladı Raşit Bey… 
 
İsmet Bey kahkaha ile telefonu kaparken söyleniyordu: “Senin yüzünden Viyana’da 
davetli olduğum konseri kaçırdım… Bir yemek ısmarla da ödeşelim..”  
 
“İstediğin yemek olsun, hem şu vergi gelirinin üstünden bir daha geçeriz. Bir 
sonraki genel kurul var önümüzde..” 
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Sorular 

1) İsmet Bey’in açıklamalarına katılıyor musunuz? Ertelenmiş vergi gelirini 
finansal bilgilere sahip olmayan birine açıklamak gerekli midir? 

2) Ertelenmiş vergi geliri hesabında zarar mahsubu hangi rakamlardan 
yapılacaktır? 

3) Sizce Vakıf’ın 2016 yılı sonucu nedir?  Kâr mı, yoksa zarar mı? 
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