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ÖNSÖZ
Değerli Akademisyenler
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü tarafından 2015 yılından
itibaren her yıl aralıksız olarak yayımlanmakta olan “Vak’alar” kitap serisinin bir yenisi
ile daha sizinle buluşmaktan mutluluk ve onur duymaktayız. Bu yıl yayımlanan
“Vak’alar 2021” kitabı önceki yıllardan önemli bir ayrıcalık taşımaktadır. Bu yılın
vak'alar kitabının içeriğini, diğer yıllardan ayıran en önemli özellik; vak’aların
tamamına yakınının Muhasebe Enstitüsü tarafından 15 Ekim 2021 tarihinde
gerçekleştirilen Vak’a Çalıştayı’nda sunulmuş, tartışılmış ve değerlendirilmiş olma
özelliğidir.
İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün eğitimleri ile 1968 yılında ilk defa
tanıştığımız eğitimde vak’a metodu uygulamasının genç kuşaklara aktarılması, vak’a
metodu ile eğitimin önemine dikkat çekilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla,
Muhasebe Enstitüsü 2014 yılından itibaren vak’a çalıştayları düzenlemeye ve 2015
yılından itibaren de Vak’a Kitabı yayın faaliyetini her yıl düzenli olarak yapmayı
sürdürmektedir. Çalıştaylarımızın ilki, 2014 yılında Didim’de 30 akademisyenin katılımı
ile gerçekleştirilmiştir, ikincisi ise 2015 yılında İstanbul’da iş hayatının vak’a
yazılmasına destek vermesini sağlamak amacıyla, iş hayatı temsilcileri ve Muhasebe
Anabilim Dalı öğretim üyelerinin bir bölümünün katılımıyla yapılan “İş Hayatı ile
Eğitimde Vak’a Metodu’’ toplantısıdır. Vak’a çalıştaylarımızın üçüncüsü 2017
yılında Bilecik-Osmaneli’nde; Bilecik SMMMO ve Osmaneli Belediyesi’nin desteği
ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenmiş olup, ondört
üniversitemizden kırk akademisyenin katılımıyla, vaka yazma tekniği ve vak’a
metodunun eğitimde nasıl kullanılacağı konusu irdelenmiştir.
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nde, tarihi Doktora Salonu’nda* 15 Ekim 2021
tarihinde yapılan Vak’a Çalıştayına, başta Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş,
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Köse, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve
Dayanışma Vakfı (MÖDAV) Başkanı Prof. Dr. Nuran Cömert, Muhasebe ve Finansman
Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD) Başkanı Prof. Dr. Ümit Gücenme
Gençoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Yakup Selvi
ve Wisconsin La Crosse Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep

*

Fransız mimar Bourgeois tarafından 1865-1866 yılları arasında yılında inşa edilmiştir (Işıl
Özsait-Kocabaş, Gülder Emre, Art-Sanat, 13 (2020), sf.340, İstanbul Üniversitesi Yayınevi).
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Pekdemir olmak üzere elliüç öğretim üyesi katılmıştır. Çalıştayımıza katılan kıymetli
akademisyenler, vak’aları tartışmış, değerlendirmiş ve katkı sunmuşlardır.
Uzaktan erişimle aramıza katılan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi eski dekanı
Wisconsin La Crosse Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Recep
PEKDEMİR toplantının açılış konuşmacısı olarak “Bilançoda Varlıkların
Sınıflandırılmasında Tarihsel Albüm” başlıklı, önemli arşiv bilgileri ve tarihi belgelere
dayandırarak hazırladığı sunumuyla çalıştayımıza ayrı bir değer katmıştır. Bu
çalışmada emeği geçen Prof.Dr. Recep PEKDEMİR, Prof.Dr. Ümmühan Aslan ve
Doç.Dr. Melis ERCAN’a teşekkür ederiz.
Çalıştay’ın ilk oturumunda Prof.Dr.Fatih YILMAZ “Eğitimde Vak’a Yönteminin Önemi
ve Uygulanması” konusunda ve Prof.Dr.Yakup SELVİ “Vak’a Yazımı”
konusunda, katılımcıların oldukça ilgi gösterdiği, çok değerli bilgileri bizlerle
paylaşmışlardır. Vak’a eğitimi ve yazımının temelini oluşturan detaylı ve aydınlatıcı
nitelikteki sunumları için Hocalarımıza müteşekkiriz.
Bu çalıştayı özellikli kılan bir diğer husus, ilk defa bir Yönetim Kurulu Başkanı’nın,
Şirketle ilgili gerçek bilgileri akademik dünyaya getirerek ve sunumunda yer alarak
çalıştayımıza katılması ve vak’a metoduna verdiği gönüllü destektir. Şener Oto Yedek
Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tekin Şener’e bu desteği ve
katkısı için teşekkürü borç biliriz.
Vak’a eğitimi için çok büyük önem arz eden bu çalıştayın düzenlenmesinde bizi
destekleyen, İstanbul Üniversitesi ve İşletme Fakültesi Yönetimine, İstanbul ve
İstanbul dışındaki üniversitelerden gelerek katkı ve destek veren tüm değerli
hocalarımıza ve katılımcılarımıza ve Enstitümüzün faaliyetlerinde desteklerini
esirgemeyen Muhasebe Anabilim Dalımız mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ederiz.
Çalıştayımızda, zaman kısıtı nedeniyle sadece sekiz vak’anın sunumu
gerçekleştirilebilmiş olup, sunulamayan beş vak’a çalışması ile birlikte Vak’alar 2021
kitabının kapsamı içinde onüç vak’a çalışması yer almıştır. Gerek çalıştay
oturumlarında gerekse kitabımızda bilgi ve deneyimleriyle birlikte vak’alarını bizimle
paylaşan, eserlerinin Vak’alar 2021 kitabımızda basılmasına izin veren tüm değerli
yazarlarımız; Prof.Dr. Süleyman YÜKÇÜ, Prof.Dr. F. Lerzan KAVUT ve YMM Fatma
GÖK, Prof.Dr. Yakup SELVİ ve SMMM Serpil DEMİR, Prof.Dr. Oktay TAŞ ve Dr.
Öğr.Üyesi Umut UĞURLU, Prof.Dr. Aslı TÜREL, Prof.Dr. Ahmet TÜREL, Prof.Dr.
Burcu ADİLOĞLU, Doç.Dr. Melis ERCAN, Dr.Öğr.Üyesi Arif AYLUÇTARHAN, Dr.
Öğr.Üyesi Gökberk Can, Dr. Öğr.Üyesi Dr. Rezart Demiraj ve Doç. Dr. Ahmed Yamen,
Dr. Yasin ŞEKER, Dr. Nevzat GÜNGÖR ve Öğr.Grv. Gözde BİRCAN’a ayrı ayrı
teşekkürlerimizi sunarız.
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Vak’alar 2021 kitabımızın hazırlanmasına destek veren Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve
Araştırma Vakfı Yönetimi’ne, idari yönden destek olan Muhasebe Enstitüsü Müdür
Yardımcıları Prof.Dr.Aslı Türel ve Doç.Dr. Emre Selçuk Sarı’ya, Muhasebe Enstitüsü
Sekreteri Mehmet Yılmaztaş'a ve M.Ali Sergüten’e, kitabın yayına hazırlanmasını
gerçekleştiren ve basımına destek veren Arş.Grv. Dr.Nevzat Güngör’e titiz çalışmaları
ve destekleri için teşekkür ederim.
Vak’alar 2021 kitabının Türkiye’deki muhasebe eğitiminde yararlı olmasını diler,
Muhasebe Enstitüsü olarak saygılarımızı sunarız.
Prof. Dr. F . Lerzan Kavut
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Muhasebe Enstitüsü Müdürü
Aralık 2021

Vak'alar 2021 çalıştayının açılış töreninden bir kare.
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ETİK VE HİLE VAK’ALARI
Süleyman YÜKÇÜ*

VAK’A 1: İŞÇİLİK YERİNE MALZEME
Köy A.Ş. üreticiden, çiftçiden başta kuru kayısı, baharat, çerez çeşitleri satın alıp, işleyip,
temizleyip, ambalajlayıp ihraç etmektedir. İşletme işin özelliği gereği mevsim
geldiğinde malzemeyi üreticiden toplayıp, geçici işçiler ile toplanan bu malzemeleri,
yıkama, temizleme, ayıklama, hatasızlaştırma, kalburlama işlerine tabi tuttuktan sonra
büyük boy ambalajlanmaya tabi tutmaktadır.
Üretim işlemleri işin gereği basit makineler kullanılarak yapılmakta, çok fazla uzman
işçilik gerektirmemektedir. İşçiler mevsimlik işçidir. Mevsimine göre sezonda 200-300
işçi istihdam edilirken, sezon dışı 20-25 kişilik çekirdek kadro ile işin sürekliliği
sağlanmaktadır. Sezonda işçileri dayı başı adı verilen kişiler köy ve kasabalardan
toplayıp getirmektedir. İşçilere yevmiye ödenirken dayı başlarına her işçi başına 10 TL20 TL gibi dayı başılık ücreti ödenmektedir. Sezonda bazı işçiler üç ay devamlı çalışırken
bazıları bir gün işe gelip bir daha hiç işe gelmeyebilmektedir.
İşçiler çoğunlukla kadın işçi olup, bazıları okuma bile bilmemektedir. İşçiler öğle
tatilinde evlerinden çıkınla geldikleri için kendi yemeklerini tüketmektedir. İşyerinde
çalışan çekirdek kadroya tabldot yemek verilmektedir.
Çekirdek kadro sosyal güvenlik kapsamında çalışmaktadır ve sigortalıdır. Mevsimlik
işçilerin çok azı sosyal güvenlik kapsamına alınmakta, çoğu sosyal güvenlik kapsamı
dışında sigortasız olarak çalıştırılmaktadır. Sigortasız çalışanlar için gelir vergisi ve
sigorta primi ödenmediğinden biraz daha fazla yevmiye ödenmekte, onlar da sosyal
güvenlik kapsamı dışında çalışmayı kabul etmektedirler.
Çalışanlardan %15 gelir vergisi, %14 SGK primi, %1 işsizlik sigortası primi, % 0759
damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. İşveren ayrıca her bir işçi için %15,5 SGK işveren
payı, %2 işveren işsizlik sigorta primi ödemektedir. Bugün itibarıyla (bekâr ve çocuksuz)
bir günlükçü çalışanın eline günlük 70,13 TL (2.103,98 TL / 30 Gün) geçmektedir. Asgari
ücretli çalışanın (Bekâr ve çocuksuz) işverene maliyeti günlük (3.458,03 TL / 30 Gün)
115,27 TL’dir. İşçinin eline geçen ile işverene maliyeti arasında aylık 3.458,03 TL –
2.103,98 TL = 1.345,05 TL fark vardır. Bu fark günlük olarak 45,13 TL’dir.

* Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
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Köy A.Ş. hammaddeyi (kuru kayısı ve diğerlerini) çiftçi veya toplayıcıdan (kekik vb.
dağdan toplanır) müstahsil makbuzu karşılığı almaktadır. Mal bedelinden %4 stopaj
kesintisi yapmakta ve kalanını üreticiye ödemektedir. 10.000 TL’lik kuru kayısı
alındığında çiftçi fatura kesemediği için Köy A.Ş. müstahsil makbuzu kesmekte ve
(10.000 TL x %4) 400 TL stopaj kesintisinden sonra 9.600 TL’yi çiftçiye ödemektedir.
Köy A.Ş. sosyal güvenlik kapsamı dışında işçiye yevmiye ödeme yaptığı için kısa bir süre
içinde nakit durumunda bozulma başlamıştır. Ödemeler hep kasadan yapılmakta ancak
kasadan
çıkış
gayri
resmi
ödeme
olduğu
için
işçi
ödemeleri
muhasebeleştirilmemektedir. Kayıt dışı çalışmayı tercih eden işletmeler için bu tür
sorunlar hep vardır. Kasada fiili para yoktur. Oysa kasada kaydi olarak yüzbinlerce TL
görünebilmektedir, çıkış yapılmadığı için.
Köy A.Ş. bu sorunu gidermek için hammadde aldığı çiftçilere gerçek alış tutarından
biraz daha fazla tutarda müstahsil makbuzu imzalatarak kasayı dengelemeye
çalışmaktadır. Örneğin; 100.000 TL’lik kayısı aldığı çiftçiye 130.000 TL’lik müstahsil
makbuzu imzalatmaktadır. Fazladan düzenlenen 30.000 TL’nin %4’ü olan 1.200 TL
stopajı fazladan ödeyerek kasayı dengelemektedir. Oysa işçilikle 30.000 TL’lik nakit
çıkışı yaratmak için tahminen 11.747 TL gelir vergisi ve sigorta primi ödemek zorunda
kalacaktadır.
Köy A.Ş. ‘de çalışan mevsimlik işçiler sezonda sayıları çok arttığı ve biraz da disipline
edilmesi zor olduğu için (veya düşük ücretle çalıştıkları için) günlük çalışma süresinin
tümünü çalışarak geçirmek yerine sigara içip sohbet ederek geçirmeyi tercih
edebilmektedir. Sohbet yeri olarak da gözden uzak bir ortam olması nedeniyle kadınlar
tuvaletini tercih etmektedirler. 3-5 kadın işçi tek kişilik tuvalet kabinine saklanıp sigara
içip, fısıldaşarak sohbet etmektedirler. Bunu tespit eden patron erkek olmasına
rağmen kadınlar tuvaletini basıp kabinin sigara dumanları yükselen kapısını tekmeyle
açıp, kaytaran işçileri dışarı çıkartıp işe yöneltmeye çalışmaktadır.

SORULAR: Aşağıdaki konuları tartışınız.
Ø
Ø
Ø
Ø

Köy A.Ş. açısından etik veya etik olmayan uygulama var mıdır?
İşçiler açısından etik olmayan uygulama var mıdır?
Dayı başı uygulaması etik midir?
Patronun tuvalet basma davranışı etik midir?
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VAK’A 2: HEDİYE
Şekerleme ve çikolata üreten Şeker A.Ş., Ana Holding bünyesinde faaliyet göstermekte
olup Kontrol A.Ş. bağımsız denetim şirketi tarafından bağımsız denetime tabi
tutulmaktadır. Kontrol A.Ş.’nin toplam personeli 20 kişi, Şeker A.Ş.’nin denetim ekibi
ise 7 kişiden oluşmaktadır. Şeker A.Ş.’de toplam 250 kişi çalışmaktadır. Şeker A.Ş. kendi
personeline yılbaşında ve dini bayramlarda olmak üzere yılda toplam 3 kez çikolatadan
oluşan hediye paketi ile hediye verip personelin şirkete aidiyet duygusunu arttırmaya
çalışmaktadır.
Şeker A.Ş.’nin mali işler müdürünün, şirketin bağımsız denetim ekibine de aynı çikolata
paketinin yılda 3 kez verilmesini önerdiği, yönetim kurulunun bunu onayladığı,
hediyenin 7 kişiye teslim edildiği bildirilmiştir.
Konuyu öğrenen 7 kişilik denetim ekibinde bulunmayan Kontrol A.Ş.’nin yönetim
kurulu başkanı konuya tepki göstermiş, bu yaklaşımın bağımsızlık olgusunu bozacağını
ve hediyelerin iade edilmesini söylemiştir.
Hediye iadesi Şeker A.Ş. için kırıcı olacağından, bu defaya mahsus hediyelerin iade
edilmemesi, ancak bundan sonra bu tür hediyelerin kabul edilmemesi kararı alınmıştır.
Şeker A.Ş.’nin de bünyesinde bulunduğu Ana Holding’in Bodrum’daki otelinde Kontrol
A.Ş. personelinin %50 indirimli tatil yapıp yapamayacağı Ana Holding yetkililerine
sorulmuştur. Olumlu yanıt alınması durumunda Kontrol A.Ş.’nin personeli yaz aylarında
parti parti birer hafta süreyle Bodrum’daki holdinge bağlı otelde indirimli tatil
yapabileceklerdir.

SORULAR: Aşağıdaki konuları tartışınız.
Ø Şekerleme ve çikolata üreten Şeker A.Ş.’nin, bağımsız denetim ekibine çikolata
hediyesi etik midir?
Ø Hediye tüm Kontrol A.Ş. çalışanlarına verilseydi etik olur muydu?
Ø Şeker A.Ş.’nin 250 kişi olan tüm kendi çalışanlarına çikolata hediye etmesi etik
midir?
Ø Şeker A.Ş.’nin bağlı bulunan vergi dairesi müdür ve müdür yardımcılarına, vergi
iade bildirimlerine bakan memura, şehrin valisine, belediye başkanına çikolata
hediye etmesi etik midir?
Ø Şeker A.Ş.’nin huzurevi sakinlerine bayram ziyareti ile çikolata hediye etmesi
etik midir?
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Ø Kontrol A.Ş.’ye gönderilen 7 adet hediye paketinin iade edilmesi etik olur
muydu?
Ø Şeker A.Ş.’den bundan böyle hediye kabul edilmemesi etik midir?
Ø Kontrol A.Ş. personelinin Bodrum’daki otelde tatil yapması etik midir?

VAK’A 3: EMANET PARA
Kontrol A.Ş. bağımsız denetim şirketi ile Ucuz A.Ş. arasında bağımsız denetim
sözleşmesi bulunmaktadır ve yıllardır da birlikte çalışmaktadırlar. Ucuz A.Ş.’nin
yönetim kurulu başkanı Ali Bey, ağır rahatsızlığı bulunan ve tedavisi devam eden bir iş
adamıdır. Ali Bey önceki eşinden olan kızı Ayça’ya 6 yıl sonra verilmek üzere, Kontrol
A.Ş. denetim ekibi başkanı Can Bey’e 1 milyon dolar ve iki takım ziynet eşyasını emanet
olarak vermiştir. Para bankada döviz olarak vadeli hesapta tutulacak, ziynet eşyaları da
denetim şirketinin kasasında saklanacaktır.
Ali Bey çok hasta olduğu için önceki eşinden olan kızı Ayça’nın mağdur olmasını
istememekte, bu paranın mevcut eşinin ve çocukları ile önceki eşinin tasarrufuna
geçmesini istememektedir. Ayça şu anda 16 yaşındadır, 6 yıl sonra 22 yaşında olacak
ve para ile aile yadigârı olan ziynet eşyalarını güvenle yönetebilecek ve kullanabilecek
olgunluğa erişecektir.
Para ve ziynet eşyalarının emanet bırakılmasıyla ilgili tutanak düzenlenmiş ve bir örneği
Kontrol A.Ş.’ye verilmiştir. Ali Bey kendisinde bir örneğin kalmasını istememiş, mevcut
eşi ve çocuklarının bu varlıklardan haberdar olmasını istememiş, zaten hâlihazırdaki
varlıkların onlara yeterli refahı sağlayacağına inanmaktadır.
Ali Bey emanetlerin Kontrol A.Ş.’nin ortakları veya denetçilerinin kişisel varlıklarında
tutulmamasını şirketin hesaplarında izlenmesini istemiştir. Para, bankada faiz getirecek
biçimde vadeli bir hesapta tutulmaktadır. Ziynet eşyaları denetim şirketinin kasasında
saklanmaktadır. İki tür varlık da Kontrol A.Ş.’nin muhasebe kayıtlarında nazım
hesaplarda “988 Müşteriye Ait Emanet Varlıklar” hesabında izlenmektedir.

SORULAR: Aşağıdaki konuları tartışınız.
Ø Ali ve Can Bey’in davranışları etik midir?
Ø Emanet varlığa ilişkin siz olsaydınız bir denetçi olarak nasıl bir yaklaşımda
bulunurdunuz?
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BAĞIMSIZ DENETİMDE GRİ ALAN: ÖNEMLİLİK DÜZEYİ UYGULAMASI*
F. Lerzan KAVUT+
Fatma GÖKΩ

GİRİŞ
Bağımsız denetimde önemlilik konusu; finansal tabloların güvenilirliğini, finansal tablo
kullanıcılarının kararlarını, denetim riskini ve kanıt toplama sürecini etkileyen çok
boyutlu bir özellik taşımaktadır. Önemlilik, finansal tablo kullanıcılarının alacakları
ekonomik kararları makul ölçüde etkilemesi beklenen, finansal tablolardaki yanlış
beyanların-iddiaların (nitel ve/veya nicel) büyüklüğü olarak ifade edilmektedir.
Bağımsız denetimde özellikle planlama aşamasındaki önemlilik düzeyi çalışmaları;
denetlenecek kâr amaçlı veya kâr amaçsız işletmelerin birçok niteliğinden etkilenen,
aynı zamanda denetçi muhakemesinin de baskın rol aldığı zor ve gri (siyah ve beyaz gibi
kesin ayırt etmek özelliği olmaması) bir çalışma alanıdır.
Bu vak'a, bağımsız denetimin planlanmasında yapılacak önemlilik çalışmalarının
tartışılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla, vak’ada yer alan nitel ve nicel verilere
göre önemlilik çalışmasının yapılmasının yanı sıra, önemlilik konusunun teorik
dayanaklarının çok daha geniş irdelenmesine olanak sağlayacak şekilde, gereksinim
duyulabilecek başka verilerin tespiti ve yapılacak varsayımlarla farklı çözüm
alternatiflerinin tartışılması da amaçlanmıştır. Şüphesiz, bu çalışmada Bağımsız
denetimde önemlilik konusunun teorik bilgileri için Bağımsız denetim standardı (BDS)
320 rehber alınacaktır, ancak, bağımsız denetimin bütünselliği nedeniyle yapılacak
çalışmalarda diğer ilgili BDS’ler de dikkate alınmak zorundadır.

İŞLETMEYİ TANITICI BİLGİLER
“Acarlar Tekstil Ürünleri A.Ş.’’ (Şirket olarak adlandırılacaktır) 1986 yılında kurulmuş,
ithalat ve ihracat ağırlıklı faaliyetleri olan büyük bir aile şirketidir. Şirket üç kuşaktan
beri ana faaliyet konusu olan tekstil ve hazır giyim ürünlerinin imalat ve satışını toptan
ve perakende olarak gerçekleştirmektedir. Annelerinin dokuma tezgahında üretmiş
olduğu kumaşları ilçe pazarında satarak ticari hayata başlamış olan Ahmet ve Zeki
*

Vak’ada adı geçen Şirket, tamamen hayal ürünü olup; veriler hiçbir gerçek şirkete ait değildir.
Vak’a bir işletmecilik ve bağımsız denetim sorununun tartışılması amacıyla hazırlanmış olup;
problemin çözüm biçiminin doğru ya da yanlış olduğunu göstermez. Vak’aların amacı, sınıf
tartışmalarına zemin oluşturmaktır.
+
Prof. Dr. Fatma Lerzan KAVUT, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Ω
Fatma GÖK, YMM, KGK Bağımsız Denetçi
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Acarlar kardeşler, ilerleyen yıllarda işlerinde kaliteyi ve büyümeyi tüm aileye yaşam
felsefesi olarak kabul ettirmişlerdi.
Birinci kuşak sahip-yöneticiler sadece yerli kumaş toptan satış ticareti yapmaktaydı.
İlerleyen yıllarda göreve gelen yeni kuşak aile fertleri ise Şirketin faaliyetlerini sürekli
geliştirerek ve genişleterek bugünkü büyüklüğe ulaştırmışlardı. Acarlar ailesi,
Şirketlerinin sağlıklı ve kalıcı olarak büyüyebilmesi için çocuklarının ve torunlarının
eğitimine çok önem vermişlerdi.
İkinci kuşak aile fertleri; işleri geliştirerek yurt dışından kumaş ithal etmiş, yerli kumaş
satışının yanı sıra ithal kumaş satışını da başlatmışlardı. Bununla birlikte 2000’li yılların
başlarından itibaren hazır giyim sektörüne yönelme kararını alarak, konfeksiyon
ürünleri imalatına ve bunların yurtiçi ve yurtdışı satış faaliyetlerine başlamışlardı.
Son 10 yıldır yönetimde söz sahibi olmaya başlayan genç kuşak yönetici-aile fertleri,
yurt dışı ticari faaliyetlere daha da ağırlık vererek yollarına devam etmeye karar
vermişlerdi. Bununla birlikte, yurt içi kumaş tedarikinde ve kalitesinde yaşanan ve buna
bağlı olarak hazır giyim imalatını da olumsuz etkileyen sorunları aşmak için ham iplikten
kumaşa kadar olan üretim sürecini bünyelerinde gerçekleştirmek amacıyla, 2021
yılında yüksek değerlerde fabrika binası, depolama ve makine yatırımları yaparak,
kendi kumaş üretim tesislerini kurmuşlardı.

İŞLETMENİN YÖNETSEL VE FİNANSAL GÖRÜNÜMÜ
“Acarlar Tekstil Ürünleri A.Ş.’’ nin organizasyon yapısı, tam bir aile şirketi görünümü ve
yönetimi özelliği taşımaktaydı. Kuruluştan bugüne kadar öncelikli olarak aile büyükleri
yönetici pozisyonlarda görev almışlar ve daima stratejik konularda ve nakit
yönetiminde ilk ve son sözleri onlar söylemişlerdi. Mali verilere erişimi ve çeşitli
kontrolleri (hesap, fire, üretim vb.) uzun yıllardır Şirkette çalışan ve yakın akrabaları
olan SMMM Remzi Bey ve SMMM Atıf Bey ile onların istihdam ettiği diğer elemanlarla
yürütmüşlerdi. Son 10 yıldan beri yönetici konumunda olan aile fertleri, aldıkları
eğitimlerin de etkisiyle, Şirkette yeni bir yapılanmaya gidilmesi ihtiyacının
farkındaydılar ancak, karşılaştıkları büyük direncin üstesinden nasıl gelecekleri
konusunda şaşkındılar.
“Acarlar Tekstil Ürünleri A.Ş.’’ günümüzde yurtdışında faaliyet gösteren çok sayıda
şirketle çalışmaktadır. Yurt içinde ise, perakende sektörünün iki dev firması ve bunlar
dışında birkaç tane küçük perakende müşterisi ile ticaret yapmaktadır. Şirket
kurulurken, o yıllardaki faaliyetlerini yürütebilecek bir aile sermeyesine sahipti. Ancak,
kuruluşundan bugüne hızlı bir yükseliş ivmesiyle sürekli büyümenin getirdiği finansal
10

kaynak ihtiyacı, TL ve döviz cinsinden kredi kullanımlarının giderek artmasına sebep
oldu. Uzun yıllar gelir-gider ve borç ödeme dengesini sıkıntısız bir şekilde yürütmeyi
başarmışlardı. Fakat, tekstil sektöründe son yıllarda yaşanan değişkenliklerle birlikte
COVİD 19 pandemi sürecinin dünya genelinde ekonomik hayatta yarattığı belirsizlik,
Şirketin ticaret yaptığı ülkelerde yaşanan ekonomik daralma ve ilaveten Ülkede
yaşanan döviz kurları değişkenliği, son iki yılda ithalat ve ihracata bağlı maliyet ve
gelirlerle birlikte ağırlıklı olarak dövize bağlı olan borç ödeme kabiliyetini olumsuz
yönde etkiledi.
Şirket, mevcut kredilerini ödemekte zorlanmaya başlamıştı ve yeni yatırımlar için
büyük meblağda yeni banka kredisine ihtiyaç duyuldu. Aynı zamanda sermaye yapısını
güçlendirme sorunu nedeniyle, finansal kaynak bulmak ve bu nedenle 2023’te halka
açılmak alternatifini de düşünmeye baladılar.
İşletmenin 2019-2021 yıllarına ait bilgileri kapsayan finansal tabloları Ek-1 ve Ek-2’de
sunulmuştur.

BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ PLANLAMASI
“Acarlar Tekstil Ürünleri A.Ş.’’ 2022 faaliyet yılında finansal tablolarının bağımsız
denetiminin yapılması için bir denetim şirketi ile anlaştı. Denetim sözleşmesini
imzalayan “Titiz ve Dürüst Bağımsız Denetim A.Ş. (T&D Bağımsız Denetim A.Ş.)’’ Kamu
Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen, büyük ölçekte ulusal bir denetim şirketi
olup, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Denizli ve Adana illerindeki ofislerinde
faaliyetlerini sürdürmekteydi. “T&D Bağımsız Denetim A.Ş.’’, bağımsız denetim
sektöründe; kuruluşundan beri devamlı pazar payını arttıran, piyasada itibarı yüksek ve
güvenilir bir denetim şirketi olarak tanınmaktaydı. Ayrıca, denetim şirketinin ortakları,
uluslararası bir denetim şirketinden önceki ay almış oldukları ortaklık teklifinin
heyecanını yaşamaktaydılar.
“Acarlar Tekstil Ürünleri A.Ş.’’ nin denetimini sorumlu ortak Cihat Bey üstlenmiş ve
denetim ekibini kurmuştu. Cihat Bey, şirket hakkında ekibini bilgilendirdikten sonra
denetçi Önder Bey’e “denetimin planlanması çalışmalarına başlamasını’’ söyledi. Cihat
Bey tekstil sektörü denetiminde yeterli deneyime sahip bir denetçiydi. Ancak Önder
Bey’e, ilk defa bu sektörde bir denetim planlaması sorumluluğu verilmişti ve Önder Bey
bu nedenle tedirgindi. Önder Bey, bir denetimin planlanması safhalarını iyi bilmekle
birlikte, bu sektörde finansal tablo kullanıcılarının önem verecekleri bilgiler ve finansal
tablo kalemlerinin hangileri olacağı konusunda Cihat Bey’den yardım istemesinin şart
olduğunu düşündü.
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Bu sektörle ilgilenecek olan finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyecek olan
önemli yanlışlık düzeyinin tespiti oldukça önemliydi. Bu çalışmanın aynı zamanda
toplanacak kanıt sayısından denetim riskine kadar birçok konuyla bağlantısı vardı. Konu
ile ilgili olarak Önder Bey ve Cihat Bey arasında geçen diyalog aşağıda sunulmuştur:
Önder Bey: “Bu sektör için önemlilik düzeyi çalışmasına yol gösterecek kıstaslar ve
oranlara ilişkin bana yardımcı olmanızı istiyorum.”
Cihat Bey: “Size bu hususta, vergi öncesi kâr, net satışlar, öz kaynaklar ve toplam
aktifleri kıstas olarak öneririm, denetim şirketimizde genellikle vergi öncesi kâr için
%5-%10, net satışlar için %0,5 - %1, Özkaynaklar için %0,1 - %5 ve toplam aktifler için
%0,25 - %0,5 oranları benimsenmiştir’’
Cihat Bey biraz düşündükten sonra sözlerine devam etmişti:
“Önder Bey, çalışmanızda, sadece bu bilgileri kullanmak büyük yanılgılara yol açabilir,
siz bu bilgileri istediğiniz gibi detaylandırabilirsiniz ve bunu yapmaya ihtiyacınız olacak,
ayrıca bu çalışmada denetlenecek şirket için başka bilgilere de ihtiyacınız olabileceğini
düşünüyorum, zira sağlıklı bir muhakeme için önemli.’’
Bu sözleri söylerken Cihat Bey; denetimin planlanmasında önemlilik çalışmasının gri bir
alan olduğunu, denetçi muhakemesine dayanan bu çalışmanın denetim riski üzerindeki
büyük etkisini ve mesleğinin ilk dönemlerinde ne kadar zorlandığını bir kez daha
hatırlamıştı ve Önder Bey’e dönerek “Lütfen denetim programına yansıtmadan önce
bu çalışmalarınızı birlikte gözden geçirelim’’ dedi.

SORULAR:
1) Eldeki verilerle Şirketin finansal tablo kalemleri için planlama aşamasında
önemlilik düzeyi çalışmasını yapınız.
2) Şirketin finansal tablolarında/kalemlerinde önemlilik düzeyi çalışmasının
yapılabilmesi için eldeki bilgiler sizce yeterli midir? Tartışınız.
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Ek-1: Acarlar Tekstil Ürünleri A.Ş. 2019, 2020 ve 2021 Faaliyet Yılı Gelir Tablosu

A. BRÜT SATISLAR
1. Yurtiçi Satışlar
2. Yurt Dışı Satışlar
3. Diğer Gelirler
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1. Satışların İadesi (-)
2. Satış İskontaları (-)
3. Diğer İndirimler (-)
C. NET SATIŞLAR
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI
E. FAALİYET GİDERLERİ
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
7. Kambiyo Kârları
9. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE
ZARARLAR (-)
4. Kambiyo Zararları
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
J. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
KARŞILIKL (-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

2021
Faaliyet Yılı

2019
Faaliyet Yılı
593.164.430
65.514.007
521.566.680
6.083.743
3.164.430
210.000
2.027.386
927.044
590.000.000
511.861.597
506.362.073
5.499.524
78.138.403
11.677.477
3.619.637
8.057.840
66.460.926
13.693.694
12.133.883
1.559.812

2020
Faaliyet Yılı
466.275.338
54.627.422
406.302.487
5.345.428
10.275.338
298.399
1.896.901
8.080.038
456.000.000
403.824.360
400.162.887
3.661.473
52.175.640
25.806.367
7.832.194
17.974.174
26.369.272
4.554.675
4.273.987
280.689

530.074.644
59.637.210
460.910.992
9.526.442
5.074.644
160.370
1.946.280
2.967.994
525.000.000
454.728.880
452.402.872
2.326.008
70.271.120
31.163.766
6.927.928
24.235.838
39.107.354
6.075.266
4.074.648
2.000.618

136.148

3.083.761

2.032.218

136.056
92
1.223
1.223
80.017.249
843.605
843.605
860.854
860.854
80.000.000

3.083.538
223
2.155.174
2.155.174
25.685.013
640.171
640.171
2.330.184
2.330.184
23.995.000

2.032.026
192
2.165.746
2.165.746
40.984.656
764.478
764.478
12.549.134
12.549.134
29.200.000

20.289.388

6.371.540

9.116.322

59.710.612

17.623.460

20.083.678
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Ek-2: Acarlar Tekstil Ürünleri A.Ş. 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021
Tarihli Bilançosu
AKTİF (VARLIKLAR)
I. DÖNEN VARLIKLAR
31.12.2019 31.12.2020
A. Hazır Değerler
54.055.403 20.887.610
1. Kasa
233.088
57.220
2. Alınan Çekler
3. Bankalar
53.822.315 20.830.390
B. Menkul Kıymetler
C. Ticari Alacaklar
53.740.434 43.751.620
1. Alıcılar
32.456.149 28.719.442
2. Alacak Senetleri
20.679.246 14.556.571
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
600.039
470.607
4. Diğer Ticari Alacaklar
5. Şüpheli Ticari Alacaklar
10.000
7.000
6. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
5.000
2.000
D. Diğer Alacaklar
294.442
67.534
1. Ortaklardan Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. Bağlı Ortaklılıklardan Alacaklar
4. Personelden Alacaklar
74.100
66.000
5. Diğer Çeşitli Alacaklar
220.342
1.534
E. Stoklar
73.886.762 56.478.959
1. İlk Madde ve Malzeme
39.645.219 24.145.059
2. Yarı Mamuller
5.000
3.000
3. Mamuller
34.236.543 32.330.900
F. Gelecek Ayl. Ait Gid. ve Gelir Tah.
0
0
1. Gelecek Aylara Ait Giderler
G. Diğer Dönen Varlıklar
6.311.483 17.242.474
1. Devreden KDV
1.829.633
6.835.650
2. İndirilecek KDV
3. Diğer KDV
4.426.765 10.406.824
4. İş Avansları
5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
55.086
0
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM
188.288.525 138.428.198

31.12.2021
3.233.242
107.142
3.126.100
49.046.070
31.979.290
16.638.976
400.408
30.396
3.000
155.534

49.000
106.534
29.774.158
8.886.622
2.500
20.885.036
424.132
424.132
339.814
129.812
183.752
26.250
82.972.950
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Ek-2: Acarlar Tekstil Ürünleri A.Ş. 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021
Tarihli Bilançosu (Devamı)
II. DURAN VARLIKLAR
A. Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
B. Diğer Alacaklar
C. Mali Duran Varlıklar
D. Maddi Duran Varlıklar
1. Arazi ve Arsalar
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
3. Binalar
4.Tesis, Makina ve Cihazlar
5. Taşıtlar
6. Demirbaşlar
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1. Haklar
2. Şerefiye
3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5. Özel Maliyetler
6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7. Birikmiş Amortismanlar (-)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

31.12.2019
58.182

31.12.2020
138.921

31.12.2021
273.168

58.182

138.921

273.168

31.391.354

31.155.114 158.424.334

12.578.418
10.586.149
10.598.295
4.580.419

12.578.418
11.179.473
11.388.809
5.453.570

-6.951.927
261.939
306.198

-9.445.156 -15.901.508
277.768
3.329.548
306.198
931.650

669.723
-713.982
31.711.475

764.825

92.578.418
64.213.254
11.753.866
5.780.304

4.143.222

-793.256 -1.745.324
31.571.802 162.027.050

220.000.000 170.000.000 245.000.000
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Ek-2: Acarlar Tekstil Ürünleri A.Ş. 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021
Tarihli Bilançosu (Devamı)
PASİF (KAYNAKLAR)
I. KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR
31.12.2019
A. Mali Borçlar
10.019.678
1. Banka Kredileri
10.019.678
B. Ticari Borçlar
42.237.724
1. Satıcılar
15.918.747
2. Borç Senetleri
26.318.977
C. Diğer Borçlar
3.456.165
1. Ortaklara Borçlar
511.319
2. İştiraklere Borçlar
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4. Personele Borçlar
2.944.845
D. Alınan Avanslar
E. Ödenec. Vergi ve Diğer Yükümlükler
12.784.130
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
11.486.016
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
1.298.114
3. Ödenecek Diğer Yükümlülükler
F. Borç ve Gider Karşılıkları
7.215.924
1. Dönem Kârı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.
20.289.388
2. Dönem Kâr.Peş.Öd.Vergi ve Diğ.Yük.(-)
-13.073.464
3. Kıdem Tazminatı Karşılığı
4. Diğer Borç ve Gider Karşılığı
G. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider
H. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
K.VAD.YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI
75.713.621

31.12.2020
14.612.448
14.612.448
54.080.877
16.594.917
37.485.960
2.484.628
247.855

31.12.2021
20.000.000
20.000.000
71.488.000
37.597.988
33.890.012
2.888.622
121.542

2.236.774

2.767.080

1.533.197
718.493
814.704

3.609.590
2.447.114
1.162.476

2.113.562
6.371.540
-4.257.978

3.013.788
9.116.322
-6.102.534

74.824.712 101.000.000
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Ek-2: Acarlar Tekstil Ürünleri A.Ş. 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021
Tarihli Bilançosu (Devamı)
II. UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR
31.12.2019
A. Mali Borçlar
44.286.379
1. Banka Kredileri
44.286.379
B. Ticari Borçlar
C. Diğer Borçlar
D. Alınan Avanslar
E. Borç ve Gider Karşılıkları
F. Gelecek Yıll. Ait Gelir ve Gider Tahakk.
G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynakl.
UZ.VAD.YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI
44.286.379
III. ÖZKAYNAKLAR
31.12.2019
A. Ödenmiş Sermaye
30.000.000
1. Sermaye
30.000.000
B. Sermaye Yedekleri
C. Kâr Yedekleri
289.388
1. Yasal Yedekler
289.388
D. Geçmiş Yıllar Kârları
10.000.000
E. Geçmiş Yıllar Zararları
F. Dönem Net Kârı (Zararı)
59.710.612
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
100.000.000
PASIF KAYNAKLAR TOPLAMI

31.12.2020
45.175.287
45.175.287

31.12.2021
80.000.000
80.000.000

45.175.287
31.12.2020
30.000.000
30.000.000

80.000.000
31.12.2021
30.000.000
30.000.000

2.371.540
2.371.540
5.000

3.116.322
3.116.322
10.800.000

17.623.460
50.000.000

20.083.678
64.000.000

220.000.000 170.000.000 245.000.000
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ŞENER OTO YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.* (A)
Serpil DEMİR+
Yakup SELVİW
İşletme, Fazıl ŞENER’in girişimiyle “Oto ŞENER” adıyla 1974 yılında şahıs işletmesi
olarak Ford marka otomobillerin yedek parçalarının perakende satıcısı olarak Elazığ'da
kuruldu. İşletme 1976 yılında İstanbul'da Aksaray bölgesine taşındı. İşletme İstanbul’a
taşındıktan sonra 13 yıl içinde Ford ve Anadol marka araçlar için İstanbul yedek parça
piyasasında kendine önemli bir yer edindi ve 1989 yılında perakende satışına toptan
yedek parça dağıtıcılığını da ekledi. Böylece istikrarlı bir büyüme stratejisi izleyen
İşletme, İstanbul dışında da birçok şehre yedek parça satışına başladı.
“Oto ŞENER”, 1995 yılında nevi değiştirerek “ŞENER Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi” ismini aldı ve faaliyetine toptan ve perakende alanında iki şube ile
devam etti. İşletme 2000 yılında toptan dağıtım merkezini İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi’ne taşıdı. Böylece İşletme, burada bünyesine önemli bayilikleri ve
distribütörlükleri katarak iş hacmini artırma yolunda önemli adımlar attı. 2005 yılında
ürün çeşidine Peugeot ve Citroen araç yedek parçalarını katarak büyümeye devam
eden ve Türkiye'nin her noktasına dağıtım yapar hale gelen İşletme, ürünlerini yurt
dışına ihraç etmeye de başladı.
İşletme 2009 yılında genel merkezini İkitelli'den Esenyurt'taki 15.000 m2 kapalı alana
sahip kendi binasına taşıdı.
“ŞENER Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” 2010 yılında ise nevi
değiştirerek “ŞENER Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ismini aldı.
Sürekli ve kontrollü büyümeyi hedefleyen İşletme, 2015 yılında, Ford Otosan yetkili
yedek parça bayisi olan “Makro Otomobil Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.”nin
hisselerinin tamamını satın aldı ve bünyesine “Ford Otosan Yetkili Yedek Parça
Bayiliği”ni kattı.

*

Vak’a gerçek bilgilerden derlenmiştir. Vak’aların amacı sınıf tartışmalarına temel
oluşturmaktır. Vak’alar sorunların işletme yöneticileri tarafından doğru veya yanlış ele alındığını
göstermez.
+
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.
W
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe Anabilim Dalı.
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2017 yılında da “ağır vasıta yedek parça” gurubunda faaliyet gösteren “Tunç Otomotiv
Sanayi ve Ticaret A.Ş.”nin hisselerinin tamamını satın aldı ve böylece İşletme, ağır
vasıta grubunda da yedek parça tedarik ve satışını ürün gamına katıp hedef pazarını
genişletti.
İşletme İstanbul’daki merkez binası, Ankara, Samsun, Denizli ve Adana’daki şubeleriyle,
200 çalışanı ve 20 satış temsilcisiyle Ford, Peugeot, Citroen, Mercedes-Benz,
Volkswagen ve Japon-Kore binek, hafif ticari ve ağır ticari araç gruplarında yedek
parça tedarik ve satışı yapmaktaydı. İşletme faaliyetlerine Türkiye’nin tüm illerine ve
yurt dışında da 20 ülkeye ihracat yaparak devam etmekteydi. Aynı zamanda, İşletme
ürün gamını daha da genişletmeyi amaçlıyordu. O zamanlarda, aynı sektörde faaliyette
bulunan ve İşletmenin de müşterisi olan “KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi” nevi değişikliğine gitmiş idi. Bu süreçte, ŞENER A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Tekin ŞENER, İşletmenin mevcut büyüme stratejisi doğrultusunda
KAMA A.Ş. işletmesine ortak olmayı yönetim kurulunun gündemine aldı.
“KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” 1 Kasım 2019
Cuma günü nevi değiştirerek “KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi” oldu. Nevi değişikliği esnasındaki finansal tablolar Ek-1 ve Ek-2’deki
gibiydi1. Yeni oluşum sonucu, KAMA A.Ş.’nin tamamı ödenmiş bulunan 63.140 adet pay
karşılığı (her pay 50,-TL nominal değerli) 3.157.000,-TL toplam sermayesi ve eşit paya
sahip iki ortağı vardı (bkz. Tablo 1). KAMA A.Ş.’nin 1 Kasım 2019 tarihli Özkaynaklar
toplamı da 1.696.007,46 TL idi (her payın defter değeri 26,86 TL) (bkz. Tablo 2).
KAMA A.Ş.’nin 1 Kasım 2019 tarihli bilançosunda yer alan “320 Satıcılar” hesabının
toplam tutarı 4.456.782,-TL idi ve bu tutarın 2.421.644,-TL’lik kısmı ŞENER A.Ş.’ye olan
borçtu (bkz. Ek 1). Yani, 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle ŞENER A.Ş.’nin KAMA A.Ş.’den
2.421.644,-TL ticari alacağı bulunmaktaydı.
ŞENER A.Ş. alınan yönetim kurulu kararıyla, 5 Kasım 2019 Pazartesi tarihinde, B grubu
hisselerden 22.868 adet payı satın alarak ortak olmak istediğini KAMA A.Ş. sahipleri
Çetin KALECİKLİOĞLU ve Mustafa KALECİKLİOĞLU’na bildirdi. Satın alınacak payların
nominal değeri 1.143.400,-TL ve defter değeri ise 614.258,77 TL idi.

KAMA Ltd. Şti.’nin 31 Ekim 2019 tarihli Kapanış Bilançosu Ek-1’deki ve 1 Ocak – 31 Ekim 2019
dönemi Gelir Tablosu da Ek-2’deki gibiydi. KAMA Ltd. Şti.’nin 31 Ekim 2019 tarihli Kapanış
Bilançosu KAMA A.Ş. için 1 Kasım 2019 tarihli Açılış Bilançosu oldu.
1
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Çetin KALECİKLİOĞLU ve Mustafa KALECİKLİOĞLU KAMA A.Ş.’deki mevcut paylarının
11.434 adedini (toplam 22.868 payı) ŞENER A.Ş.’ye satmayı uygun gördü ve paylarına
nominal değeri üzerinden fiyat verdi. ŞENER A.Ş. yönetimi bu payları nominal değeri
olan 1.143.400,-TL bedelle 5 Kasım 2019 tarihinde satın aldı. Böylece İşletme KAMA
A.Ş.’ye %36 hisseyle ortak oldu (bkz. Tablo 1). Satın alınan payların bedelleri Çetin
KALECİKLİOĞLU ile Mustafa KALECİKLİOĞLU’na ödendi.
Tablo 1: Satın Alma Öncesi ve Sonrası KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve
Ticaret A.Ş. Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ

SATIN ALMA ÖNCESİ
Pay Adedi

Çetin

Pay Tutarı

SATIN ALMA SONRASI
Pay Adedi

Pay Tutarı

31.570

1.578.500,-TL

20.136

1.006.800,-TL

Mustafa KALECİKLİOĞLU

31.570

1.578.500,-TL

20.136

1.006.800,-TL

ŞENER OTO YEDEK
PARÇA SAN. TİC. A.Ş.

-

0,-TL

22.868

1.143.400,-TL

63.140

3.157.000,-TL

63.140

3.157.000,-TL

KALECİKLİOĞLU

TOPLAM

Tablo 2: KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.11.2019,
31.12.2019 ve 31.3.2020 Tarihli ÖZKAYNAKLAR Dökümü
01.11.2019

31.12.2019

31.3.2020

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

1.696.007,46

1.699.298,73

1.520.815,76

500

SERMAYE

3.157.000,00

3.157.000,00

3.157.000,00

540

YASAL YEDEKLER

75.951,30

75.951,30

75.951,30

540.01

%5 KANUNİ İHTİYATLAR

75.951,30

75.951,30

75.951,30

570

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

1.170.272,03

1.174.366,88

1.177.658,15

570.01

2008 YILI KARI

369.742,38

369.742,38

369.742,38

570.02

2010 YILI KARI

305.328,56

305.328,56

305.328,56

570.03

2011 YILI KARI

136.411,67

136.411,67

136.411,67

570.04

2012 YILI KARI

126.540,91

126.540,91

126.540,91
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Tablo 2: KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.11.2019,
31.12.2019 ve 31.3.2020 Tarihli ÖZKAYNAKLAR Dökümü (Devam)
01.11.2019

31.12.2019

31.3.2020

570.05

2013 YILI KARI

129.999,36

129.999,36

129.999,36

570.06

2015 YILI KARI

12.272,86

12.272,86

12.272,86

570.07

2017 YILI KARI

86.722,11

86.722,11

86.722,11

570.08

2018 YILI KARI

3.254,18

3.254,18

3.254,18

570.09

2019 YILI KARI (LTD. ŞTİ.)

0,00

4.094,85

4.094,85

570.10

2019 YILI KARI (A.Ş.)

0,00

0,00

3.291,27

580

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

-2.711.310,72

-2.711.310,72

2.711.310,72

580.01

2014 YILI ZARARI

-2.711.310,72

-2.711.310,72

2.711310,72

590

DÖNEM NET KARI

4.094,85

3.291,27

0,00

591

DÖNEM NET ZARARI (-)

0,00

0,00

-178.482,97

ŞENER A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tekin ŞENER Bey, 2 Nisan 2020 tarihinde, Mali İşler
Sorumlusu Serpil DEMİR Hanım’dan, KAMA A.Ş. hisse senetlerinin satın alınmasıyla
ilgili olarak bir rapor hazırlamasını rica etti. Rapor kapsamında özellikle;
a) bu hisse senedi alımının ilk kayda nasıl alınacağının (hangi hesaba ve hangi
tutarla),
b) 31 Aralık 2019 ve 31 Mart 2020 tarihli bilançolarda nasıl raporlanacağının ve
c) 2019 yılı ile 2020 yılı ilk üç aylık gelir tablosunda raporlanacak bir gelir ya da
gider olup olmadığının (tutar ve hesap ismi olarak) açıklanmasını rica etti.
Raporu hazırlayabilmek için Serpil DEMİR Hanım bazı incelemelerde bulundu. 31 Aralık
2019 tarihi için yaptığı incelemeler sonrasında 5 Kasım – 31 Aralık 2019 dönemine ait
aşağıdaki ek bilgileri topladı:
a) ŞENER A.Ş. maliyeti 130.000,-TL olan malları 150.000,-TL tutarla KAMA A.Ş.’ne
satmıştı ve KAMA A.Ş. bu dönem ŞENER A.Ş. işletmesinden 100.000,-TL tutarla
aldığı malları 115.000,-TL tutarla müşterilerine satmıştı.
b) KAMA A.Ş. 1 Kasım – 31 Aralık 2019 faaliyet döneminde 3.291,-TL dönem net
kârı açıklamıştı (bkz Ek-4).
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c) KAMA A.Ş.’nin 31 Aralık 2019 tarihli bilançosu Ek-3’deki gibiydi.
d) ŞENER A.Ş.’nin KAMA A.Ş.’den 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ticari alacağı
bulunmamaktaydı. Ancak, KAMA A.Ş.’nin 31 Aralık 2019 tarihli bilançosunda
(bkz. Ek-3) yer alan 3.555.000,-TL “Ortaklara Borçlar” kısmının tamamı ŞENER
A.Ş.’ye olan borçtu. Ayrıca, bu borç tutarının KAMA A.Ş.’nin 31 Aralık 2019
tarihli “Özkaynaklar” tutarının iki katı kadar (2,1 katı) olması dikkat çekici idi.
2020 yılı birinci ara dönemi için yaptığı incelemeler sonrasında 1 Ocak – 31 Mart 2020
dönemine ait aşağıdaki ek bilgileri topladı:
a) ŞENER A.Ş. maliyeti 625.000,-TL olan malları 730.000,-TL tutarla KAMA A.Ş.’ye
satmıştı. Ayrıca, KAMA A.Ş. bu dönem ve geçen yıl ŞENER A.Ş. işletmesinden
510.000,-TL tutarla aldığı malları 586.500,-TL tutarla müşterilerine satmıştı.
b) KAMA A.Ş. 1 Ocak – 31 Mart 2020 faaliyet döneminde ise 178.482,97-TL
dönem net zararı açıklamıştı (bkz. Ek-4).
c) KAMA A.Ş.’nin 31 Mart 2020 tarihli bilançosu da Ek-3’deki gibiydi.
d) ŞENER A.Ş.’nin KAMA A.Ş.’den 31 Mart 2020 tarihi itibariyle ticari alacağı
bulunmamaktaydı. Ancak, KAMA A.Ş.’nin 31 Mart 2020 tarihli bilançosunda
(bkz. Ek-3) yer alan 6.068.314,-TL “Ortaklara Borçlar” tutarının 5.656.082,-TL
tutarlık kısmı ŞENER A.Ş.’ye olan borçtu. Ayrıca, bu borç tutarının KAMA
A.Ş.’nin 31 Mart 2020 tarihli “Özkaynaklar” tutarının dört katına yakın (3,7
katı) olması dikkat çekici idi.

SORULAR:
ŞENER A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tekin ŞENER Bey’e sunulacak olan raporun
hazırlanması için Serpil DEMİR Hanım’a yardımcı olunuz. Serpil DEMİR Hanım’a kendi
görüşlerinizi nedenleriyle açıklayarak aşağıdaki konuları kapsayacak bir taslak rapor
hazırlayınız.
1- KAMA A.Ş.’nin 5 Kasım 2019 tarihi itibariyle, 50,-TL nominal değerli paylarının
alternatif değerleri neler olabilir?
2- ŞENER A.Ş. bu yatırımı;
a) 5 Kasım 2019 tarihinde hangi hesapta, hangi tutarla kayıtlara alabilir?
b) 31 Aralık 2019 tarihinde Finansal Tablolarında nasıl raporlayabilir?
c) 31 Mart 2020 tarihinde Finansal Tablolarında nasıl raporlayabileceğine ilişkin
alternatifleri nelerdir ve bu alternatiflerin koşulları nelerdir?
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Yukarıdaki konuları kapsayacak şekilde hazırlayacağınız taslak rapordaki görüşlerinizi
yönlendirecek veya destekleyecek ek bilgi ihtiyacınız var ise, bu bilgilerin neler
olduğunu da raporunuzda ayrıca belirtiniz.
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EK-1: KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 31 Ekim 2019 Tarihli
Kapanış Bilançosu ve KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1
Kasım 2019 Tarihli Açılış Bilançosu
KOD

HESAP ADI
DÖNEN VARLIKLAR

TUTAR (TL)
6.572.819

100

KASA HESABI

780.600

101

ALINAN ÇEKLER

267.500

102

BANKALAR

103

VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

108

DİĞER HAZIR DEĞERLER

120

ALICILAR

121

ALACAK SENETLERİ

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

128

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

129

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

131

ORTAKLARDAN ALACAKLAR

498.266

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

17.000

153

TİCARİ MALLAR

7.545.936

157

DİĞER STOKLAR

32.053

159

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

180

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

190

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

193

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
DURAN VARLIKLAR

61.746
-5.595.829
374.481
2.103.666
241.930
31.204
225.972
-195.097

910
42.496
111.633
28.350
2.591.048

254

TAŞITLAR

152.691

255

DEMİRBAŞLAR

221.254

257

BİRİKMİŞ AMOTİSMANLAR (-)

260

HAKLAR

264

ÖZEL MALİYETLER

54.193

267

DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

77.014

268

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

-5.290

280

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

48.252

296

6736 SAYILI KANUN GEREĞİ YAPILANDIRMA

2.164.000

AKTİF TOPLAM

9.163.868

-121.590
525
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KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

7.255.649

300 BANKA KREDİLERİ

418.104

309 DİĞER MALİ BORÇLAR

313.989

320 SATICILAR

4.456.782

321 BORÇ SENETLERİ

11.820

331 ORTAKLARA BORÇLAR

135.371

335 PERSONELE BORÇLAR

412.750

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

569.678

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

95.653

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

233.030

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

203.098

368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELEN VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ

370.768

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

6.591

370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 2.073
371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. (-)

-20.896

381 GİDER TAHAKKUKLARI

46.838

UZUN VADELİ YABANI KAYNAKLAR

212.211

400 BANKA KREDİLERİ

200.346

438 KAMUYA AİT ERTELENMİŞ/TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ

11.865

ÖZKAYNAKLAR

1.696.007

500 SERMAYE

3.157.000

540 YASAL YEDEKLER

75.951

570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

1.170.272

580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

-2.711.311

590 DÖNEM NET KARI

4.095

PASİF TOPLAM

9.163.868
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Ek-2: KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1 Ocak - 31 Ekim 2019
Dönemi Gelir Tablosu
TUTAR (TL)
YURTİÇİ SATIŞLAR
YURTDIŞI SATIŞLAR
DİĞER GELİRLER

15.465.286
162.676
56.321

SATIŞTAN İADELER (-)

-425.991

SATIŞ İSKONTOLARI (-)

-13.433

DİĞER İNDİRİMLER (-)

-33.529

NET SATIŞLAR

15.211.331

SATIŞLARIN MALİYETİ

-12.027.791

SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)

-12.027.791

BRÜT KAR

3.183.539

FAALİYET GİDERLERİ (-)

-2.201.399

PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)

-1.950.757

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

-250.642

FAALİYET KARI

982.140

DİĞER GELİRLER

26.992

KAMBİYO KARLARI

24.892

FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR

2.100

DİĞER GİDERLER (-)

-16.856

KAMBİYO ZARARLARI (-)

-16.856

FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

-944.676

KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)

-944.676

OLAĞAN KAR

47.600

OLAĞAN DIŞI GELİRLER

116.196

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

116.196

OLAĞAN DIŞI GİDERLER (-)
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI

-158.546
-660
-157.886
5.250
-1.155
4.095
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Ek-3: KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2019 Tarihli
ve 31 Mart 2020 Tarihli Bilançosu

KOD

HESAP ADI
DÖNEN VARLIKLAR

31.12.2019

31.3.2020

TUTAR (TL)

TUTAR (TL)

11.149.604

13.456.109

43.175

50.189

100

KASA HESABI

101

ALINAN ÇEKLER

113.996

77.406

102

BANKALAR

128.142

176.059

108

DİĞER HAZIR DEĞERLER

151.911

94.584

120

ALICILAR

2.518.440

2.729.602

121

ALACAK SENETLERİ

0

510.325

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

128

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

129

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

153

TİCARİ MALLAR

180

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

190

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ
DURAN VARLIKLAR

31.204

31.279

174.972

174.972

-144.096

-144.096

7.895.497

9.289.236

44.394

41.978

191.969

424.575

2.748.185

2.762.749

254

TAŞITLAR

117.049

117.049

255

DEMİRBAŞLAR

221.254

230.134

257

BİRİKMİŞ AMOTİSMANLAR (-)

-85.948

-85.948

258

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

0

52.111

259

VERİLEN AVANSLAR

65.107

0

260

HAKLAR

525

525

264

ÖZEL MALİYETLER

83.095

83.095

267

DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

77.014

92.377

268

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

-5.290

-5.290

280

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

8.079

11.396

296

6736 SAYILI KANUN GEREĞİ YAPILANDIRMA

2.267.300

2.267.300

13.897.788

16.218.858

AKTİF TOPLAM
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KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

11.966.596

14.584.763

300 BANKA KREDİLERİ

304.260

423.092

309 DİĞER MALİ BORÇLAR

433.990

458.948

320 SATICILAR

1.870.220

1.567.903

321 BORÇ SENETLERİ

4.954.950

5.149.344

331 ORTAKLARA BORÇLAR

3.555.000

6.068.314

335 PERSONELE BORÇLAR

230.284

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

7.500

15.900

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

89.579

281.554

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

16.210

9.619

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
VADESİ
GEÇMİŞ,
ERTELENEN
368 TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ

VEYA

140.816

243.343

292.683

209.702

142.907

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.500
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
370 KARŞILIKLARI
2.665
DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER
371 YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
-2.665

-2.665

381 GİDER TAHAKKUKLARI

49.060

30.118

231.893

113.280

231.893

113.280

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
400 BANKA KREDİLERİ
ÖZKAYNAKLAR

3.565
2.665

1.699.299

1.520.815

500 SERMAYE

3.157.000

3.157.000

540 YASAL YEDEKLER

75.951

570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

1.174.367

1.177.658

580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

-2.711.311

-2.711.311

590 DÖNEM NET KARI

3.291

591 DÖNEM NET ZARARI (-)

0

PASİF TOPLAM

13.897.788

75.951

0
-178.483
16.218.858
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Ek-4: KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Kasım - 31
Aralık 2019 Dönemi ve 1 Ocak – 31 Mart 2020 Dönemi Gelir Tablosu
1.11.2019/31.12.2019 1.1.2020/31.3.2020
TUTAR (TL)
2.835.854

TUTAR (TL)
5.187.021

110.370
143.264

0
15.853

-60.962
-8.025

-158.899
-9.055

3.020.501
-2.542.847
-2.542.847
477.654

5.034.919
-4.238.760
-4.238.760
796.160

-469.117
-396.105

-869.143
-699.535

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
FAALİYET KARI
DİĞER GELİRLER
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
KAMBİYO KARLARI
FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR

-73.012
8.537
29.021
20.000
7.971

-169.608
-72.983
11.163
0
10.113

1.050

1.050

DİĞER GİDERLER (-)
KAMBİYO ZARARLARI (-)
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
OLAĞAN ZARAR
OLAĞAN DIŞI GELİRLER
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
OLAĞAN DIŞI GİDERLER (-)

-1.358
-1.358
-90.468

-782
-782
-71.414

-90.468
-54.268
66.501
66.501
-6.277

-71.414
-134.016
0
0
-44.467

-6.277
5.956

-44.467
-178.483

-2.665
3.291

0
-178.483

YURTİÇİ SATIŞLAR
YURTDIŞI SATIŞLAR
DİĞER GELİRLER
SATIŞTAN İADELER (-)
DİĞER İNDİRİMLER (-)
NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN MALİYETİ
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
BRÜT KAR
FAALİYET GİDERLERİ (-)
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI (ZARARI)
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ŞİRKETİMİN DEĞERİ GERÇEKTE NE KADAR?
MOBSAN’I SATSAM MI?*
Oktay TAŞ+
Umut UĞURLUΩ
Bu vak’anın amacı şirket devir, birleşme vb. durumlarında şirket sahiplerinin karşılaştığı
değerlemeye dönük sorunları tartışarak, şirket değerleme konusunun özellikle de
iskonto edilmiş serbest nakit akış yönteminin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Bu
amaçla bir şirketi satmak veya almak isteyenlerin karşılaşabileceği sorunlar gerçek bir
olay üzerinden tartışılarak, şirket değerinin gerçekte ne olduğuna dönük karar verme
süreçleri analiz edilmektedir. Vak’anın daha iyi anlaşılabilmesi için, şirket değerleme
konusunda en az temel düzeyde bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu nedenle
vak’anın temel şirket değerleme yöntemleri öğrenildikten sonra, özellikle iskonto
edilmiş nakit akışları yöntemiyle şirket değeri hesabını derinlemesine öğrenmek üzere
kullanılması daha uygundur. Vak’ada serbest nakit akış tahminlerinin yapılması için
gerekli tablolar, hesaplamalar ve değerlemeyi etkileyecek gerekli temel finansal
verilere yer verilmiştir. Vak’anın analizinde tüm hesaplama ve işlemlerin Microsoft
Excel programı üzerinden yapılması, konunun daha iyi anlaşılmasını ve hesaplamaların
birbiri ile olan etkileşiminin görülerek kullanılmasını kolaylaştıracaktır. Vak’ada iskonto
edilmiş serbest nakit akışı dışındaki diğer değerleme yöntemleri üzerinde kısaca
durulmuş, ana çatı özellikle serbest nakit akışlarının tahmin edilerek iskonto edilmesi
modeline dayandırılmıştır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI:
1. Şirket değerlemesinin temelini oluşturan unsurları tanımak ve anlamak.
2. Şirket finansal tabloları ve finansal verilerden yararlanarak serbest nakit akışlarını
hesaplamak.
3. Çeşitli şirket değerleme yöntemlerini uygulamak ve karşılaştırma yapabilmek.
4. Şirket birleşme ve satın alma kararlarında gerekli olan mantıklı karar verme sürecini
analiz edebilmek.
*

Vak’a gerçek bir firmada geçen olaylardan esinlenerek hazırlanmıştır. Vak’ada adı geçen firma
ve isimler tamamen değiştirilmiştir.
+
Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü.
Ω
Dr. Öğr. Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü.
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ÖZET
Mobsan firmasının sahibi Tuncer Bey, yabancı bir yatırım fonu tarafından şirketine
yapılan satın alma teklifi ile birlikte firma satış sürecinin getirdiği bilinmezliklerle
mücadele etmek zorunda kalır. Süreci yönetmek için danışmanlarla çalışsa da sorduğu
sorulara tatminkâr cevaplar alamadığı gibi, kafasında birçok soru işareti ve şüphe
oluşmaya başlar. Sonunda güvendiği iş insanı arkadaşı kanalıyla bir değerleme
şirketinden destek almaya karar verir. Profesyonel değerleme şirketinin yapmış olduğu
çalışma ise kafasını iyice karıştırır ve değerleme işinin tahmin edildiği kadar kolay bir
süreç olmadığını anlar.

MOBSAN MOBİLYA
Mobsan, 1980 yılında Bursa’nın İnegöl ilçesinde, İnegöl’ün köklü ailelerinden Gürsoy
ailesinin genç üyesi Tuncer Gürsoy tarafından kurulmuştur. Gürsoy ailesi eskiden beri
tarımla uğraşmaktaydı ve çok geniş bir şeftali bahçesine sahiplerdi. Bununla beraber,
şeftali dışında birçok farklı yerel meyvenin de üretimini yapmaktalardı. Son yıllarda
Bursa ve civarının daha fazla sanayi yatırımı çekmesi tarıma olan ilgiyi azaltmaktaydı.
Buna rağmen aile tarım faaliyetini ısrarla devam ettirmeye çalışıyordu. Ailenin en küçük
oğlu Tuncer Gürsoy, İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İnegöl’de,
ailesinin yaşadığı yere çok yakın ve yeni gelişen bir sanayi sitesinde faaliyet gösteren
küçük bir mobilya fabrikasında mühendis olarak çalışmaya başladı. Burası babasının
çok yakın bir arkadaşınındı ve kısa zamanda atölyeden biraz büyükçe bir fabrikaya
dönüşmüştü. Bu dönüşüm süreci, Tuncer Bey’in de üretim işlerini en ince ayrıntısıyla
öğrenmesine, sorunlara bizzat çözüm bulma konusunda kendisini geliştirmesine
yardımcı oldu. Çok geçmeden, babasına tarım işinin zorlukları ve geleceği konusundaki
kaygılarını anlatarak, ailecek üretim işine girmeleri gerektiğini ifade etmekten geri
durmadı. Babası başlangıçta karşı gelse de, çok sevdiği küçük oğlunu kıramadı ve kendi
arazilerinin bir bölümündeki şeftali ağaçlarını sökerek minik bir fabrika kurmaya karar
verdi. Peki, fabrikada ne üreteceklerdi? O dönemlerde Türk halkının yoğun olarak ilgi
gösterdiği, piyasaya yeni yeni giren çekyat kanepeler doğru bir başlangıç olabilir miydi?
Çünkü İstanbul ve Bursa’da birçok üretici çok iyi satışlar yapıyordu, kârlılık gayet
yüksekti ve talep sorunu da yoktu. Tuncer Bey bunu bir dergide okumuştu. Babasına,
“Bizim buralar için en ideali mobilya, göreceksin bak, çok başarılı olacağız.” dedi.
Böylece 500 m2 bir alanda ModaMob markası ile çekyat üretimine başlandı. ModaMob
markası ile Mobsan A.Ş.’nin satışları hızla arttı, kuruluşa müteakip 3 yıl içinde fabrika
alanı 1500 m2’nin üzerine çıktı. 90’lı yıllara gelindiğinde ise, firma sadece ofis mobilyası
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üretimine odaklandı. Bu dönemde, artık İnegöl bir mobilya üretim merkezine dönüştü,
her türlü mobilyanın üretiminin yapıldığı ve mobilya kenti olarak anılan bir ilçe oldu.
Firma, 2001 yılındaki finansal krizden güçlükle çıkmıştı; bunda satışlarının %20’sini
oluşturan ihracatın payı önemli olmuştu. Krizden sonraki yıllarda Tuncer Bey yurt dışı
satışların önemini gördü ve satışın %50’sini ihracat olarak gerçekleştirmek için, özellikle
Kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarlarını büyütme hedefine odaklandı. 2003 yılına
gelindiğinde, firma ofis mobilyaları alanında bilinen, kârlı bir şirketti artık. Büyüyen
pazara yetişmek için üretimin artırılması kaçınılmazdı. Bunun için gereken kaynağın, bir
finans danışmanının önerisi ile halka arzdan sağlanmasına karar verildi ve 2005 yılında
ilk halka arz gerçekleştirildi. Böylece şirket hisseleri borsada işlem görmeye başladı.
Şirket hisselerinin %20’sinin halka arzı başarılı olmuş; hisseler halka arzı takip eden
günlerde %30 prim yapmış, yılın tamamında ise %50 primli bir dönem geçirilmişti.
Yatırımcılar ve şirket sahipleri durumdan oldukça memnundu. Firmanın ofis mobilyaları
üretimine başlamasıyla birlikte, öne çıkan bir markası da artık BüroMob olmuştu.
BüroMob markası, kısa zamanda sağlam, kaliteli, modern ve prestijli bir ürün algısı
oluşturmuş ve bu özellikleri ile rakiplerinden daha üst segmente yerleşmeyi başarmıştı.
BüroMob, 2020 yılına gelindiğinde, 10.000 m2 üretim alanıyla ülkenin bir numaralı ofis
mobilyası markası olmayı başarmıştı.
Şirketin finansal konularda danışmanı olan Kamber Kaya Bey ayda bir şirkete gelir,
Tuncer Bey ve genel müdürle birlikte şirketin finansal performansını değerlendirir ve
gidişat ile yapılacaklar hakkında tartışırdı. Kamber Bey danışman olarak çalışmaya
başladıktan sonra, firmada hem iç kontrol sistemi hem de raporlama süreçleri daha
etkin bir hal almıştı. Şirketin finansalları üzerinde yapılan analiz ve değerlendirmeler de
Tuncer Bey’in çok hoşuna gitmişti. Önceden pek çok sorusuna yanıt bulamıyor,
muhasebe müdürünün değerlendirme ve cevapları yeterli olmuyordu. Danışmanla
birlikte Tuncer Bey artık anlamadığı finansal konulara çok rahat cevaplar bulabiliyordu.
Şirket içinde her ay yapılan yönetim kurulu toplantılarında bütçe ve finansal veriler
analiz ediliyor, şirket performansı üzerine değerlendirmeler yapılıyordu.
Nisan 2020 toplantısına bir hafta kala şirketin finans danışmanı Kamber Kaya, Tuncer
Bey’i telefonla arayarak, bir konuda düşüncesini merak ettiğini belirtti. İsveçli bir
yatırım fonu çeşitli şirketlere yatırım yapmayı planlıyordu ve Mobsan’a da yatırım
yapmayı düşünebileceklerini belirtmişlerdi. Tuncer Bey, danışman ile olan
sohbetlerinde, artık yorulduğunu, işleri bırakmak istediğini ama çocuklarının işlere olan
ilgisizliği nedeniyle bırakamadığını söylemişti. Bu nedenle danışman, yatırım teklifini
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değerlendirebileceğini düşünerek konuyu Tuncer Bey’e aktarmıştı. Açıkçası teklifin
Tuncer Bey’in hoşuna gideceğini düşünmüştü.
Tuncer Bey telefonda bir süre durakladıktan sonra, “Neden olmasın, olabilir tabii.”
dedi. Sonrasında ise, “Peki teklifleri nedir, ne kadar vermeyi düşünüyorlar?” diye sordu.
Danışman, “Henüz bir rakam konuşmak için çok erken, eğer biz bu fikre sıcak
bakıyorsak, ancak bir süre sonra bir teklif alabiliriz.” dedi. “Biliyorsunuz, öncelikle bir
niyet gösterilmesi gerekir, daha sonra süreç başlayabilir ve belirli işlemlerin ardından
bir teklif yapılabilir.” diye belirtti. Tuncer Bey, “Hem almak istiyorlar hem de bir
teklifleri yok, ben bundan pek bir şey anlamadım.” dedikten sonra, “Ne süreciymiş bu,
ne kadar sürer, nasıl başlanır?” diye peş peşe sorularını yöneltti.
Tuncer Bey, o günün akşamını karışık duygularla geçirdi. Hep kafasında olan ve “Yeter
artık, sat kurtul.” fikrinin esasında istediği şey olmadığı kafasında dönüp duruyordu. Bir
yandan da satma fikri mantıklı geliyordu, çünkü kendisinden sonra bu işleri kim devam
ettirecekti? Bir diğer taraftan da, bunca yıllık emekler acaba gerçek değerine satılacak
mıydı, yoksa yok pahasına mı gidecekti diye düşünmekten kendini alamıyor ve her
seferinde de “Dur bakalım, bir teklif gelsin de görelim.” diyerek kendini rahatlatmaya
çalışıyordu.
İlerleyen günlerde danışman İnegöl’deki fabrikaya gelerek teklif sürecinin nasıl
yürüyeceğini anlatmaya gayret etti. Sonunda Tuncer Bey bu sürecin öyle hemen bir
teklif alınarak başlamayacağını anladı. Gerçi şirket hisseleri borsada işlem görüyordu,
orada bir rakam söz konusuydu ama son yıllarda genel ülke ekonomisine bağlı olarak
borsadaki fiyatlar çok düşmüştü ve gerçekçi değildi. Tuncer Bey danışmana sürecin
nasıl ilerleyeceğini sordu, adımlar kısaca şu şekilde olacaktı:
•
•
•

Gizlilik anlaşması
Değerleme süreci
Teklif ve müzakere süreci

Tuncer Bey finans danışmanına nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini sorduğunda, “Şimdi
onlar bizim şirketi ayrıntılı bir şekilde analiz edip, satın almaya dönük detaylı bir
denetim çalışması yaptıracaklar, daha sonra da şirketin değerini saptayıp, ona göre bir
teklif sunacaklar. Aynı zamanda bizim de şirketimizin değerinin ne olduğuna dair bir
fikrimizin olması gerekir. O yüzden biz de hızla bir değerleme yapmalıyız.” dedi. Bunun
üzerine Tuncer Bey, danışmana 3 yıl evvel yaptıkları bir değerleme çalışmasından
bahsetti: “Bizim firmanın değeri o raporda 80 Milyon Dolar çıkmıştı. Bugün de bundan
aşağı olmamalı.” Danışman, “Kanımca o raporda bir sorun var, çünkü sizin firmanın
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değeri bana göre bu kadar olamaz. Benim yaptığım basit EBITDA çarpanı hesabına göre
bu rakamlar çok yüksek gözüküyor.” dedikten sonra, “Borsa analistlerinin Fiyat/Kazanç
katsayısı ve Piyasa Değeri/Defter Değeri çarpanları ile hesapladıkları değer bile bundan
az.” diye belirtti. Bu duruma çok sinirlenen ve oldukça şaşıran Tuncer Bey, sinirini
gizlemeden “Evet, son birkaç yılda kârlılığımız o kadar yüksek çıkmıyor ama satışlardaki
genel artış trendimizin fena olmadığını siz de belirttiniz. Genel olarak finansal
durumumuz fena değil, ayrıca borsa performansımızda bir gerileme yok, üstelik
sektördeki birçok soruna karşın herhangi bir finansal problem de yaşamıyoruz.” dedi.
Danışman, “Sizin şu raporu bana bir gönderin de, detaylı bir inceleyeyim.” dedi. Rapor
hemen bulundu ve danışmana gönderildi. Birkaç gün sonra danışman neden değerin
bu kadar yüksek olduğunu anlamıştı ve Tuncer Bey’i arayarak anlatmaya çalıştı: “Rapor
oldukça yetersiz ve önemli ölçüde sizin beklentilerinize göre oluşturulmuş. Değerleme
standartlarına da uyulmamış, oldukça afaki tahminlerde bulunulmuş ki şu anda bu
tahminlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Ayrıca değerlemede ihmal edilen
birçok husus söz konusu, örneğin şirketin çalışma sermayesi ihtiyacı çok düşük
hesaplanmış ve neredeyse hiç yatırım harcaması olmayacakmış gibi bir hesaplama
yapılmış. Bir de şirketin kullandığı banka kredileri bulunan değerden düşülmemiş ki, bu
kısım bile tek başına söylenen değeri %30-40 aşağı çeker. Buna karşılık, sizin lehinize
olan bir husus ise, şirketin gayrimenkulleri hiç dikkate alınmamış. Belki sizin kafanızdaki
değere bunlar da dâhildir.” Tuncer Bey, “Gayrimenkuller şirket üzerine biliyorsun, nasıl
eklenmemiş ki bu değere?” diye merakla sordu ve “O zaman şirketin değeri daha
yüksek olmaz mı?” diye ekledi.
Telefondan sonra Tuncer Bey danışmanın söylediklerine inansa da kafasında cevabını
tam alamadığı veya anlamlı bulmadığı bir dolu soruyla baş başa kalmıştı. Danışman
değerleme rakamının çok yüksek olduğunu belirtmişti, satın alma teklifi de danışman
kanalıyla gelmişti. Tuncer Bey tüm bu soru ve endişelerle Bursa’da büyük bir sanayi
kuruluşunun sahibi olan arkadaşını aradı ve ondan yardım istedi. Arkadaşı, “Sen ne
diyorsun, senin sadece bugün şirketinin sahip olduğu arazi 40 Milyon eder, ya bu
danışman işi bilmiyor ya da burada başka bir iş var. Dur bakalım, İstanbul’da bizim
geçen yıl değerleme işlerini yapan bir firma var; oldukça iyi ve uluslararası düzeyde de
bu işleri yapan bir firma, onlarla konuşalım da gelsinler, senin firmayı bir değerlesinler.”
dedi.
TrustVal firması, 50 yıldan uzun süredir değerleme ve finansal danışmanlık konularında
çalışan, İrlanda merkezli bir firmaydı. Şirket ortaklarından deneyimli değerleme uzmanı
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Cem Danış şirkete gelerek hızlı bir fiyat teklifi verdi ve sonunda da değerleme için
gerekli süreç ve bilgilendirmelerden sonra Tuncer Bey ile bir toplantı yaptı.
Tuncer Bey toplantı sırasında değerleme konusu ile ilgili subjektif unsurlar vb. bir sürü
şey dinledi Sonunda danışman, “Sizin kafanızda ne kadar bir değer var?” diye sorunca,
Tuncer Bey çok sinirlendi ve “Siz benim kafamı boş verin de, benim şirketimin değeri
ne kadar, onu söyleyin. Bu kadar parayı benim kafamda var olan değeri öğrenmek için
mi alıyorsunuz? Onu sizin söylemenizi bekliyordum.” diyerek toplantıyı terk etti. Daha
sonra Tuncer Bey, bunun rutin bir işlem olduğunu öğrendi ve şirketin CFO’su ile
beraber, yapılan bir çalışmadan da yararlanarak kafalarındaki rakamı belirtti.
TrustVal şirketi uzmanları değerleme için gerekli bilgileri hızlı bir şekilde topladı ve
gerekli analiz çalışmalarını titizlikle yürüttüler. Sonrasında, topladıkları bilgilere
dayanarak oluşturdukları raporun taslak halini şirket yönetimiyle konuşmak üzere bir
toplantı talep ettiler.
Toplantı başladığında, Tuncer Bey hemen yaptıkları hesaplamayı sordu, değerleme
uzmanı önce geniş bir sektör, ekonomi analizi yaptıktan sonra şirket analizine geçti.
Değerleme uzmanı, nüfus artış hızından tutun da mevsimsel satışlara, enflasyon ve faiz
oranlarına kadar detaylı bir analiz yaptı. Tuncer Bey, “Bu kadar bilgiyi niye verdiğinizi
anlamadım. Benim şirketi değerleyeceğinizi sandım ama siz bütün sektöre, hatta ülke
ekonomisine kadar girmişsiniz.” dedi. Uzman sakin bir şekilde bu analizin öneminden
ve şirketin geleceğini tahmin etmek için gerekli olduğundan bahsetti. Tuncer Bey’in
kafası karışmış olmalı ki tekrar uzmanın konuşmasını böldü ve “Siz geleceği boş verin
de, benim şirketimin değeri bugün ne kadar, onu açıklayın, yeterli.” dedi. Uzman
sakinliğini koruyarak açıklamasını sürdürdü ve toplantının sonlarına doğru bir rakam
aralığından bahsetti. Bahsi geçen rakam aralığı Tuncer Bey’in beklentilerinin oldukça
üzerindedir ve toplantının geri kalanında Tuncer Bey’in neşesi görülmedik düzeyde
artmıştır.

SORULAR:
1. Vak’ada bahsi geçen şirket değerleme yöntemlerini tartışınız. Başka hangi değerleme
yöntemleri kullanılabilirdi?
2. Şirketin tahmin edilen değeri doğru hesaplanmış mıdır? 1.1.2017 tarihli değerleme
raporuna yapılan eleştiriler haklı mıdır? Raporun eksik kısımlarını tartışınız.
3. Danışmanın şirket sahibine nasıl bir öneri getirmesi gerekir?
4. TrustVal şirketinin değerleme için hangi verilere ihtiyacı vardır?
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5. TrustVal şirketinin değerleme uzmanı şirket değerini nasıl hesaplamıştır?
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EKLER:
Tablo 1: Mobsan Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin 2012-2019 Yılları Arası Yıl Sonu Bilançoları (1.000 TL)
31.12.2012 31.12.2013
1 DÖNEN VARLIKLAR
Hazır Değerler
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
DÖN.VAR.TOPLAMI
2 DURAN VARLIKLAR
MAD.DUR.VAR.
Arazi ve Arsalar
YA ve YÜ.Düzen.
Binalar
Tes, Mak.ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Bir.Amortis. (-)
Yap.Olan Yatırımlar
Gel.Yıl. Ait Gider.
DUR.VAR.TOPLAMI
AKTİF TOPLAM
3 K.V.YAB. KAYNAKLAR
Mali Borçlar
Ticari Borçlar
Öd.Ver.Ve Diğ.Yük.
Borç Ve Gid.Karş.
K.VAD.YAB.KAY.TOPLAMI
4 U.V.YAB. KAYNAKLAR
G.Y.A.Gel.Ve Gid. Tah.
U. VAD.YAB.KAY.TOPLAMI
5 ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Kâr Yedekleri
Geç. Yıllar Kârları
Geç.Yıllar Zararları
D. Net Kârı (Zararı)
ÖZ KAYNAK.TOPLAMI
PASİF KAYNAK TOPLAMI

31.12.2014

31.12.2015

1.357,37
1.296,56
0,00
1.225,85
51,46
3.931,24

2.422,12
1.657,07
0,00
663,95
72,25
4.815,39

1.250,23
2.323,09
18,64
1.079,82
411,60
5.083,38

2.279,12
3.497,83
22,24
1.396,05
335,71
7.530,95

4.963,02
25,00
0,00
3.979,93
1.060,48
140
222,44
1.442,41
977,58
117,78
5.080,80
9.012,04

5.043,28
25,00
157,00
3.979,93
1.388,05
140
286,05
1.976,83
1.044,08
99,01
5.142,30
9.957,68

4.706,23
25,00
157,00
3.979,93
1.212,97
121
291,00
2.126,25
1.045,58
213,21
4.919,44
10.002,82

4.884,90
25,00
157,00
3.979,93
1.631,79
162
327,06
2.443,46
1.045,58
110,54
4.995,44
12.526,39

1.217,80
2.488,39
144,07
103,55
3.953,80
0,00
0,00
0,00

2.316,67
1.765,77
67,34
187,05
4.336,82
0,00
0,00
0,00

3.713,63
671,10
216,38
0,00
4.601,11
0,00
0,00
0,00

4.133,68
86,94
379,88
615,13
5.215,63
0,00
0,00
0,00

620,26
6.850,24
1.021,81
-3.584,40
150,33
5.058,25
9.012,04

620,26
6.850,24
1.172,15
-3.584,40
562,62
5.620,86
9.957,68

620,26
6.850,24
1.734,77
-3.584,40
-219,16
5.401,71
10.002,82

620,26
6.850,24
1.734,77
-4.279,12
2.384,62
7.310,77
12.526,39
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Tablo 1 (devamı): Mobsan Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin 2012-2019 Yılları Arası Yıl Sonu Bilançoları
(1.000 TL)
31.12.2016
1 DÖNEN VARLIKLAR
Hazır Değerler
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
DÖN.VAR.TOPLAMI
2 DURAN VARLIKLAR
MAD.DUR.VAR.
Arazi ve Arsalar
YA ve YÜ.Düzen.
Binalar
Tes, Mak.ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Bir.Amortis. (-)
Yap.Olan Yatırımlar
Gel.Yıl. Ait Gider.
DUR.VAR.TOPLAMI
AKTİF TOPLAM
3 K.V.YAB. KAYNAKLAR
Mali Borçlar
Ticari Borçlar
Öd.Ver.Ve Diğ.Yük.
Borç Ve Gid.Karş.
K.VAD.YAB.KAY.TOPLAMI
4 U.V.YAB. KAYNAKLAR
G.Y.A.Gel.Ve Gid. Tah.
U. VAD.YAB.KAY.TOPLAMI
5 ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Kâr Yedekleri
Geç. Yıllar Kârları
Geç.Yıllar Zararları
D. Net Kârı (Zararı)
ÖZ KAYNAK.TOPLAMI
PASİF KAYNAK TOPLAMI

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

2.299,57
4.408,92
0,00
2.647,48
348,51
9.704,48

5.312,03
5.170,21
0,00
5.219,75
1.006,29
16.708,28

10.452,41
6.472,86
0,00
4.509,85
680,94
22.116,05

16.651,21
8.421,96
0,00
5.288,93
1.223,23
31.585,34

4.484,75
25,00
157,00
3.979,93
1.631,79
162
373,87
2.950,64
1.105,80
656,66
5.141,41
14.845,89

4.237,52
25,00
157,00
3.979,93
1.631,79
225
384,68
3.271,69
1.105,80
457,82
4.695,34
21.403,62

5.325,97
25,00
157,00
3.979,93
2.791,58
225
431,54
3.389,89
1.105,80
232,74
5.558,71
27.674,76

5.464,45
25,00
157,00
3.979,93
2.896,97
326,61
658,44
3.816,66
1.190,55
68,78
5.533,23
37.118,57

20,03
94,18
1.371,45
1.292,72
2.697,07
0,00
143,04
143,04

10,05
139,31
1.169,28
1.673,39
2.992,03
0,00
102,15
102,15

615,52
124,91
1.215,13
2.479,66
4.435,21
0,00
53,09
53,09

3711,67
611,25
588,71
2.166,25
7.077,88
0,00
8,18
8,18

620,26
6.850,24
4.119,38
-4.279,12
4.695,01
12.005,78
14.845,89

620,26
6.850,24
8.814,39
-4.279,12
6.303,66
18.309,44
21.403,62

620,26
6.850,24
15.118,06
-4.279,12
4.877,02
23.186,46
27.674,76

620,26
6.850,24
15.715,96
0,00
6.846,05
30.032,51
37.118,57
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Tablo 2: Mobsan Sanayi ve Tic. A.Ş. 2012-2019 Dönemleri Gelir Tabloları (1.000 TL)
2012

2013

2014

2015

Net Satışlar

19.794,94

20.887,94

27.681,44

35.764,23

Satışların Maliyeti (-)

13.517,66

12.490,25

17.226,58

21.617,54

Brüt Sat.Kârı Veya Zararı

6.277,28

8.397,69

10.454,86

14.146,69

E.Faaliyet Giderleri (-)

4.974,80

5.588,40

4.872,45

6.645,86

Paz, Sat. Ve Dağ. Gid.(-)

2.410,00

2.830,00

3.058,75

3.256,41

Genel Yönetim Giderleri(-)

2.564,80

2.758,40

1.813,70

3.389,45

Faaliyet Kârı Veya Zararı

1.302,48

2.809,29

5.582,41

7.500,83

F.D.Faal.Ol.Gel Ve Kârlar

302,52

15,21

233,60

186,60

32,77

0,00

-

-

269,75

15,21

81,73

186,60

-

-

151,87

-

G.D.Faal.Ol.Gid.Zar.

153,15

284,36

433,30

351,13

Kambiyo Zararlar(-)

153,15

284,36

433,30

351,13

H.Finansman Giderleri (-)

416,38

697,02

914,11

1.354,35

Kısa Vad. Borç.Giderleri (-)

416,38

697,02

914,11

1.354,35

Olağan Kâr Veya Zarar

1.035,46

1.843,12

4.468,59

5.981,95

I.D.Olagan Dışı Gelirler

-

27,34

286,99

17,54

D. Olağandışı Gelir Ve Kârlar

-

27,34

286,99

17,54

J.D.Olağan Dışı Giderler

527,71

371,12

5.193,90

-

Dig. O.Dışı Gider Ve Zar.(-)

527,71

371,12

5.193,90

-

Dönem Kârı Veya Zararı

507,76

1.499,33

-438,31

5.999,49

K.D.Kâr,Ver. Ve Yük.Karş.

207,09

374,09

-

1.230,25

Dönem Kârı Veya Zararı

300,67

1.125,24

-438,31

4.769,23

Faiz Gelirleri
Kambiyo Kârları
Diğ. Olağan Gelir Ve Kârlar
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Tablo 2 (devamı): Mobsan Sanayi ve Tic. A.Ş. 2012-2019 Dönemleri Gelir Tabloları (1.000 TL)
Net Satışlar
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Sat.Kârı Veya Zararı
E.Faaliyet Giderleri (-)
Paz, Sat. Ve Dağ. Gid.(-)
Genel Yönetim Giderleri(-)
Faaliyet Kârı Veya Zararı
F.D.Faal.Ol.Gel Ve Kârlar
Faiz Gelirleri
Kambiyo Kârları
Diğ. Olağan Gelir Ve Kârlar
G.D.Faal.Ol.Gid.Zar.
Kambiyo Zararlar(-)
H.Finansman Giderleri (-)
Kısa Vad. Borç.Giderleri (-)
Olağan Kâr Veya Zarar
I.D.Olagan Dışı Gelirler
D. Olağandışı Gelir Ve Kârlar
J.D.Olağan Dışı Giderler
Dig. O.Dışı Gider Ve Zar.(-)
Dönem Kârı Veya Zararı
K.D.Kâr,Ver. Ve Yük.Karş.
Dönem Kârı Veya Zararı

2016
48.844,36
29.966,03
18.878,33
7.249,31
3428,18
3.821,13
11.629,02
177,28
177,28
66,15

2017
60.614,77
35.437,91
25.176,86
9.711,57
3.600,36
6.111,21
15.465,29
1.111,80
1.111,80
152,32

2018
77.017,62
47.275,43
29.742,20
8.519,94
4.078,83
4.441,11
21.222,25
2.356,46
2.356,46
1.129,54

2019
81.756,08
52.954,81
28.801,27
11.234,09
4.449,00
6.785,09
17.567,19
677,26
677,26
472,77

66,15
397,91

152,32
109,49

1.129,54
91,19

472,77
434,90

397,91
11.342,24
551,66
551,66
82,69
82,69
11.811,21
2.421,18
9.390,02

109,49
16.315,29
361,18
361,18
15.954,11
3.346,79
12.607,32

91,19
22.357,99
7.644,62
7.644,62
14.713,36
4.959,32
9.754,05

434,90
17.336,78
1.092,16
1.092,16
366,82
366,82
18.062,12
4.332,51
13.729,61
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Tablo 3: Mobsan Sanayi ve Tic. A.Ş. 2012-2016 Dönemleri Değerlemeye Esas Gelir Analizleri
(1.000 TL)
2012
2013
2014
2015
2016
NET SATIŞLAR

19.794,9

20.887,9

27.681,4

35.764,2

48.844,4

SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
BRÜT SAT.KARI VEYA
ZARARI
E.FAALİYET GİDERLERİ (-)

13.517,6

12.490,3

17.226,6

21.617,5

29.966,0

6.277,3
4.974,8

8.397,7
5.588,4

10.454,9
4.872,5

14.146,7
6.645,9

18.878,3
7.249,3

Paz, Sat. ve Dağ. Gid.(-)
Genel Yönetim Giderleri(-)

2.410,0
2.564,8

2.830,0
2.758,4

3.058,8
1.813,7

3.256,4
3.389,5

3.428,2
3.821,1

FAALİYET KARI VEYA ZARARI
K.VERGİSİ
VS FAAL.KARI
Brüt Kar Marjı
Faaliyet Karı Marjı
CİRO BÜYÜMESİ
VS FAAL.KARI BÜYÜMESİ
Ortalama Ciro Büyümesi
Ort. VS Faal.Karı Büyümesi

1.302,5
260,5
1.041,9
32%
7%

2.809,3
561,9
2.247,4
40%
13%
6%
116%
21%
46%

5.582,4
1.116,5
4.465,9
38%
20%
33%
99%

7.500,8
1.500,2
6.000,7
40%
21%
29%
34%

11.629,0
2.325,8
9.303,2
39%
24%
37%
55%
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Tablo 4: Mobsan Sanayi ve Tic. A.Ş. 2012-2016 Dönemleri Değerlemeye Esas Varsayımlar ve
Tahminler (1.000 TL)
2017T
2018T
Net Satışlar

58.613,23
%40

Faaliyet Kârı veya Zararı

23.445,29
%20

Vergi

4689,06

VS Faal Kârı

18.756,23

Amortismanlar

350,00

Faal.VS Net Nakit Akışı

19.106,23

21.972,17

1 Ocak 2017 tarihli değerleme raporunda şirketin serbest nakit akışlarının sürekli olarak
%14 büyümesi beklenmiş ve iskonto oranı %23,11 olarak kullanılmıştır.
Tablo 5: Mobsan Değerleme Raporunda Yer Alan Toplam Şirket Değeri (1.000 TL)
Net Nakit Bug. Değerleri
Nakit ve Benzerleri

167.174,05
2.299,57

Net Şirket Değeri

169.473,62

Tablo 6: Mobsan Sanayi ve Tic. A.Ş. Değerleme Raporunda İskonto Oranının Hesaplanmasına
Yönelik Varsayımlar
Sektör
Firma Sayısı
Beta Katsayısı
Mobilya Ticareti

19

1,28

Mobilya Üretimi

52

1,2

Risksiz Faiz Oranı
İskonto Oranı
Ülke Risk Primi

0,13060
0,230095
0,10050
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Tablo 7: Varsayımların Özeti
Risksiz Faiz Oranı

%13,06

Piyasa Riski

%7,22

Beta

1,24

Özkaynak Maliyeti

%25,52

Faaliyet Kâr Marjı
Büyüme Beklentisi

%20
%15

TrustVal Şirketinin 1.1.2020 Tarihli Değerleme Raporuna Dayanak Oluşturan Tabloları:
Tablo 8: TrustVal Şirketinin Değerlemeye Esas İskonto Oranı Hesabı
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
Özkaynak Maliyeti
Risksiz Faiz Oranı
Rf
%18,5 10 yıllık Devlet tahvili Faiz Oranı
Piyasa Risk Primi
Rm-Rf %10 Ülke Risk Primi
Beta (Borçsuz)
B
1,1
Beta (Borçlu)
B
1,2 Sektör Ortalaması
Özkaynak Maliyeti
ke
%30,5
Borçlanma Maliyeti
Temel Oran
İlave Risk Prim
Vergi Oranı
Borçlanma Maliyeti
Borçluluk Oranı
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti

•
•

Rf
S
t

%18,5
%12
%25
%23
%20
%28

Gayrimenkul Değerleme Raporu: Şirketin sahip olduğu arsa ve binaların
1.1.2020 tarihi itibarıyla toplam değeri 185 milyon TL’dir.
Sektördeki EBITDA çarpanı 12’dir.
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1.160,00

16,10%

Enflasyon

GSYH (Milyon TL)

Büyüme Oranı

Satış Büyüme Oranı

16,00%

42,8

12,00%

Enflasyon TÜFE Endeksi

Mobilya Satışları (Milyon TL)

2010

1622,4

Ekonomik Göstergeler

14,00%

48,8

20,20%

1.394,50

11,00%

1800,8

2011

13,00%

55,1

12,60%

1.569,70

11,00%

1998,9

2012

Tablo 9: TrustVal Şirketinin Değerlemeye Esas Ekonomik Göstergeler Tablosu
2013

18,00%

65

15,30%

1.809,70

12,00%

2238,8

2014

17,00%

76,1

13,00%

2.044,50

14,00%

2552,2

21,00%

92,1

14,30%

2.337,50

13,00%

2884

2015

2016

16,00%

106,8

11,60%

2.608,50

11,50%

3215,7

2017

20,00%

128,2

19,10%

3.107

13,00%

3633,7

2018

12,00%

143,5

19,10%

3.701

12,00%

4069,8

2019

11,00%

159,3

8,80%

4.026

15,00%

4680,2

2020

18,00%

188

14,20%

4.596

18,00%

5522,7
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HARLEY MOTOR TAKİP SİSTEMLERİ A.Ş.*
Aslı TÜREL+
Harley Motor Takip Sistemleri A.Ş. müşterilerine; şirket motorlarının konum, hız,
toplam kilometre, yakıt tüketimi ve araç kullanım şekli gibi bilgiler sunmaktadır. İş
kapsamında motorlara takılan bir cihaz da satılmakta fakat işin odak noktası daha çok
aboneliğe dayalı dijital bir izleme hizmeti sunmaktır. Katar’da yaşayan işadamı Abdul
Bey, COVİD-19 pandemisi nedeniyle büyüyen online sipariş ve motosiklet ile dağıtım
uygulamalarını yakından takip etmektedir. Abdul Bey, yakıt fiyatlarının ve rekabetin
arttığı, zamanın en değerli varlık haline geldiği bir dünyada her kurumun kaynaklarını
çok dikkatli ve doğru yönetmesi gerektiğini düşünerek Türkiye’de faaliyet gösteren
Harley Motor Takip Sistemleri’ni 2019 yılında satın almıştır.
Satın alma bedeli, Harley Motor Takip Sistemlerinin bağımsız denetimden geçmiş
finansal tabloları esas alınarak ve geleceğe yönelik tahmini nakit akışlarının bugünkü
değere indirgenmesi ile tespit edilmiştir. Tespit edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı
arasında pazarlıklar yapılmış ve nihai bir değer üzerinde anlaşılmıştır. Anlaşmaya göre
satın alma anında alıcı tarafından nakit olarak bir ödeme yapılmış ve ayrıca gelecek 2
yıl boyunca da şirketin faaliyet kârı üzerinden de belli bir oranda ödeme yapılması
üzerine mutabakat sağlanmıştır. Satın alma tarihinden önceki son beş yıldır Harley
Motor Takip Sistemleri, Yeşil Bağımsız Denetim Şirketi tarafından denetlenmiştir.
2020 yılında Abdul Bey’in kafasında çeşitli soru işaretleri oluşmuştur. Satın alma
kapsamında 2020 ve 2021 yıllarında ödenecek olan bedelin hesaplanmasında
kullanılacak finansal tablolarda herhangi bir yanlışlık olup olmadığını düşünmeye
başlamıştır. 15 Mart 2020 tarihinde Mavi Denetim Şirketi ile bir görüşme talep etmiştir.
Mavi Denetim Şirketinin ortakları Rüstem Bey ve Yavuz Bey’e kafasındaki soru
işaretlerinden bahsetmiş ve finansal tabloların bir de onlar tarafından gözden
geçirilmesini istemiştir.
Rüstem Bey ve Yavuz Bey tarafından yapılan incelemeler sonucunda, şirket bünyesinde
çalışan bazı personelin ücret tutarlarının Harley Motor Takip Sistemleri A.Ş. tarafından
geliştirme harcaması olarak aktifleştirdiği saptanmıştır. Rüstem Bey, işletme ile

*

Vak’ada isimler gizlenmiş olmakla birlikte anlatılanlar gerçek verilere ve yaşanmış bir olaya
dayanmaktadır.
+
Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi
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iletişime geçerek bu geliştirme harcamalarının mahiyeti hakkında kendilerine daha
detaylı bilgi verilmesini talep etmiştir (Bakınız EK-1, EK-2, EK-3).
Harley Motor Takip Sistemleri yöneticileriyle yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki
tespitler yapılmıştır.
- Geliştirme harcamaları çoğunlukla personelin ücret ödemeleriyle ilgilidir.
- Personel görev tanımları açısından; yazılım geliştiricileri, uygulama yönetim
uzmanları, veri analitiği uzmanları, BT uzmanları ve İK uzmanlarından oluşmaktadır.
- Personelin gerçekleştirdiği faaliyetler işletme tarafından aşağıda açıklanan 4
kategoride sınıflandırılmaktadır.
1) Proje Müşteriler: Aboneler tarafından bildirilen yazılım veya cihazlarla ilgili
sorunların ve özelleştirme taleplerinin gerçekleştirilmesi.
2) Proje Harley: Teknolojik gereksinimlere ayak uydurmak, rekabet edebilmek ve var
olmak için yönetimin başlattığı geliştirme projelerinin gerçekleştirilmesi.
3) Proje Ar-Ge: Hizmetlerin sürdürülebilmesi için Ar-Ge personeli tarafından
yürütülmesi gerekli görülen projeler.
4) Proje Analitiği ve Proje Sunumu: Uygulama ve raporlardaki sorunların çözülmesine
yönelik hata düzeltmeleri.
Rüstem Bey’in talebi üzerine Harley Motor Takip Sistemleri her bir geliştirme
harcaması ile ilgili detaylı tablolar hazırlamıştır. Bu tablolarda o harcamaların kimler
tarafından hangi faaliyet ile ilgili olarak yapıldığı sunulmuştur.
Rüstem Bey, Şirket tarafından hazırlanan bu tabloları incelediğinde çalışanlar
tarafından yapılan bazı faaliyetlerin takip sisteminin geliştirilmesi ile ilgisi olmadığını,
sistemde yaşanan aksaklıkların çözülmesi ile ilgili yapılan rutin faaliyetler olduğunu
düşünmüştür. Bu konuda ortağı Yavuz Bey ile de hemfikir olduktan sonra Abdul Bey’e
aktifleştirilen ve bilançoda varlıklar arasında raporlanan 4.690.538 TL’lik geliştirme
harcamasının yaklaşık %90’lık kısmının aslında dönem gideri olarak kâr veya zarar
tablosunda raporlanması gerektiğini, bilançoda varlıklar arasına dâhil edilmemesi
gerektiğini düşündüklerini hazırlamış oldukları rapor ile açıklamıştır.

SORULAR:
1. Araştırma ve Geliştirme harcamalarının aktifleştirilmesi alıcı veya satıcıya bir avantaj
sağlamakta mıdır?
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2. Araştırma ve Geliştirme harcamalarının aktifleştirilmesi yönetimin takdirine bağlı bir
konu mudur? Bu konuda açık kurallar var mıdır?
3. Bir işletme pazar payını artırmak için değil de mevcut pazar payını korumak amacıyla
geliştirme harcaması yapıyorsa bu harcamalar aktifleştirilebilir mi?
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EKLER
EK-1.Yıllar İtibarıyla Aktifleştirilen Geliştirme Harcamaları, Satışlar ve Abone Sayısı
Yıllar
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Geliştirme
Maliyetler
Amortisman
6.532.107
5.950.008
5.891.121
5.987.298
6.970.833
6.226.767
7.888.965
8.188.875
10.196.562
7.040.877
9.110.724

Hizmet
41.721.033
39.527.025
32.631.003
37.858.158
41.963.787

Satışlar
Cihaz
23.438.796
27.639.600
59.143.797
70.795.908
70.833.567

Diğer
6.226.029
7.128.789
8.931.342
12.704.724
11.871.297

Abone Sayısı
Abonelikler İptaller
306.783
363.435
-48.723
438.927
-63.408
471.594
-95.244
539.790
-62.463
608.961
-83.217

%
-15
-16
-21
-12
-14

1

EK-2. Personelin Pozisyonuna Göre Geliştirme Harcamaları
Çalışanlar
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V

Pozisyon
İnsan Kaynakları Direktörü
Yazılım Takım Yöneticisi
Veri Analitiği Lideri
Bilgi Teknolojileri ve Sistem
Altyapı Yöneticisi
İnsan Kaynakları Yöneticisi
Kıdemli Ürün Geliştirme ve
Destek Uzmanı
Kıdemli Ürün Geliştirme ve
Destek Bölüm Yöneticisi
Genel Müdür ve Yönetim
Kurulu Başkanı
Kıdemli Veritabanı ve
Uygulama Yöneticisi
Uygulama Operasyonları
Yöneticisi
Ar-Ge Direktörü
Proje Yöneticisi
Kıdemli Yazılım Test Uzmanı
Kalite Güvence Yöneticisi
Bilgi Teknolojileri Uzmanı
Kıdemli Ürün Geliştirme ve
Destek Uzmanı
Yazılım Tasarım Lideri
Yazılım Tasarım Uzmanı
Yazılım Tasarım Mühendisi
Yazılım Tasarım Uzmanı
Kıdemli Mobil Yazılım
Uzmanı

Operasyon
Destek
0,9
0,1
0,2
0,7

Geliştirme
0,1
0,9
0,8
0,3

Operasyon
Destek
513.240 TL
69.510 TL
81.257 TL
332.914 TL

0,9
0,8

0,1
0,2

328.125 TL
189.004 TL

36.458 TL
47.251 TL

0,7

0,3

350.973 TL

150.417 TL

1

0

2.102.940 TL

0 TL

0,5

0,5

420.726 TL

420.726 TL

0,8

0,2

322.020 TL

80.505 TL

0,6
0,2
0,3
0,8
0,6

0,4
0,8
0,7
0,2
0,4

354.956 TL
355.021 TL
233.696 TL
66.501 TL
70.841 TL
46.634 TL
559.083 TL
171.394 TL
155.859 TL
240.565 TL
5.221 TL

0,8

0,2

532.434 TL
88.755 TL
100.156 TL
266.003 TL
106.262 TL
186.535 TL

0,1
0,2
0,2
0,2
0,2

0,9
0,8
0,8
0,8
0,8

61.120 TL
42.848 TL
38.965 TL
60.141 TL
1.305 TL

Geliştirme
57.027 TL
625.593 TL
325.027 TL
142.678 TL
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Çalışanlar

Pozisyon

Y
Z

Yazılım Tasarım Lideri
Mobil Yazılım Tasarım Lideri

Operasyon
Destek
0,1
0,3

Geliştirme
0,9
0,7

Operasyon
Destek
13.233 TL
182.566 TL
6.392.035 TL

Geliştirme
119.097 TL
425.988 TL
4.690.538 TL

EK-3. Toplam Geliştirme Harcamaları
Toplam
Personel Giderleri
Amortisman Giderleri
Yazılım ve Geliştirme Giderleri
Kira Giderleri
Lisans Giderleri
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve
Hizmet
Haberleşme Giderleri
Sigorta Giderleri
Danışmanlık ve Dava Giderleri
Elektrik, Su ve Isınma Giderleri
Yemek Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Personel Seyahat Giderleri
Nakliye ve Ulaşım Giderleri
Diğer

11.621.367 TL
602.398 TL
0 TL
942.309 TL
1.704.556 TL
2.113.547 TL

Operasyon
Destek
6.392.035 TL
0 TL
0 TL
543.491 TL
983.127 TL
1.219.019 TL

Geliştirme
4.690.538 TL
602.398 TL
0 TL
398.819 TL
721.428 TL
894.528 TL

3.201.891 TL
108.004 TL
0 TL
112.881 TL
359.631 TL
7.143 TL
53.307 TL
18.503 TL
241.795 TL
21.087.333 TL

1.846.737 TL
62.293 TL
0 TL
65.106 TL
207.423 TL
4.120 TL
30.746 TL
10.672 TL
139.459 TL
11.504.227 TL

1.355.154 TL
108.004 TL
0 TL
47.775 TL
152.209 TL
7.143 TL
22.561 TL
7.831 TL
102.336 TL
9.110.725 TL
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HAYALET MASA YOLSUZLUĞU: BURSA İSKENDER VAK’ASI*
Ahmet TÜREL+

ÖZET
Bu vak’ada gerçek bir şirkette 10 yılı aşkın bir süredir meydana gelen yolsuzluklar
incelenmektedir. Çalışma kapsamında öğrencilere kısa bir senaryo sunulmakta ve bir
yolsuzluğu araştırma görevi verilmektedir. Bu vak’a, öğrencileri etkileşimli bir sınıf içi
öğrenme etkinliğine dâhil etmektedir. Vak’a, öğrencilerin bir işletmenin iç kontrol
sistemindeki zayıflıkları görmesini ve bir yolsuzluk soruşturmasına nasıl
yaklaşacaklarını düşünmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerin olası yolsuzluk
yöntemlerini belirlemeleri ve böyle bir yolsuzluğun yaşanmaması için gerekli olan iç
kontrol yaklaşımlarını tartışmaları gerekmektedir. Vak’a, lisans ve yüksek lisans
düzeyindeki bağımsız denetim ve iç denetim derslerinde kullanılabilir.

GİRİŞ
Bursa’da, yaklaşık 150 yıldır faaliyet göstermekte olan ve 4 kuşaktır aile fertleri
tarafından işletilen kebapçı büyük bir yolsuzluk olayı ile gündeme gelmiştir. Kurumun
işletmecileri, çalışanların 12 yıl boyunca çeşitli yöntemlerle yaklaşık 7 milyon TL
tutarında yolsuzluk yaptığını iddia etmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.
Yapılan bu büyük yolsuzluk 3.nesil işletmecinin işleri iki oğluna bırakmasıyla ortaya
çıkmıştır.
Çalışanların bir kısmının müşterilerden usulsüz yollarla tahsilat yaptığı yönünde
duyumlar alan ve çalışanların lüks tatillere gittiğini tespit eden firma işletmecileri
geçmişe yönelik güvenlik kameralarını izlemişlerdir. Mutfak ve kasa tarafındaki
kameraları uzun süre inceleyen işletmeciler mutfaktan çıkan porsiyon tabakları tek tek
sayıp olması gereken hasılatı hesaplamışlardır. Yaptıkları incelemede bir gün içerisinde
yaklaşık 5 bin TL tutarında açık olduğunu fark etmişlerdir. Kurum işletmecileri yaptıkları
bu tespit üzerine çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. 4 bin saatlik
güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, usulsüz yollarla para aldıkları iddia
edilen 12 çalışanı gözaltına almışlardır.

*
+

Bu vak’a kamuya açık bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır.
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe ABD.
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YOLSUZLUK SİSTEMİ
Güvenlik kamera kayıtları ve şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan kurum işletmecileri
farklı yolsuzluk yöntemleri ile karşılaşmışlardır. Adisyonu iptal ederek hesabı elden
nakit olarak almak çalışanların uyguladığı usulsüzlük yöntemlerinden bir tanesidir. Bu
yöntemde, dikkat çekmemek için masaya bir su, kola veya şıra yazılıp hesap
kapatılmaktadır. Hayalet masa olarak tabir edilen diğer yöntemde ise çalışanlar
bilgisayar programına ek hayalet bir yazılım eklemişlerdir. Bu kapsamda masalara
adisyon açılmakta fakat daha sonra o adisyon fişleri iptal edilmektedir. Bu adisyonlara
ilişkin olarak müşteriler tarafından yapılan nakit ödemeler ise kasaya konulmak yerine
cebe atılmaktadır. Hayalet yazılım öyle bir şekilde tasarlanmıştır ki işletmeciler kontrol
ettiğinde adisyon ve masa görülmekte fakat ilgili tutarlar gün sonunda asla kasaya veya
muhasebeye gitmemektedir.
Diğer bir başka yöntemde ise masadan kalkan müşterilerin yerine yeni bir müşteri
geldiği zaman yeni bir adisyon açmak yerine, aynı masaya servis yapılıyormuş gibi
devam edilerek yiyeceklerin hesabı elden nakit olarak alınmıştır. Adisyona ise sadece
içeceklerin işlenerek çalışanların nakdi zimmete geçirdikleri iddia edilmektedir. Bu
yöntemde masanın adisyonu kapatılmamakta ve tabiri caizse masalar takla
attırılmaktadır. Tüm gün boyunca 3 veya 4 masaya tek bir adisyon kesilmektedir.
Yenilen ürünler genelde “İskender Kebap” tek tip olduğu için bu durum dikkat
çekmemektedir. İşletmeciler yolsuzluğun yaklaşık 10-12 yıl boyunca devam ettiğini ve
toplamda tahmini 7 milyon TL tutarında zarar ettiklerini belirtmektedirler.

YÖNETİCİLERİN FARKINA VARMASI
İnceleme sürecine, müşterilerinden birinin kendilerini uyarmasından sonra
başladıklarını belirten işletmeciler, "Adisyonlara bakarken iptaller gözümüze çarptı.
Çok fazla iptal edilen siparişler gördük. Garsonlara sorduğumuzda kaçak cevaplar aldık.
Sonrasında içimizde şüphe oluştu. Bir sonraki gün İstanbul’daki dükkânımızın açılışına
gittik. Açılışta bir müşterimiz, dostane bir şekilde bizi uyardı. Bize, yıllardır müşterimiz
olduğunu söyleyen kişi, ‘Sanki sizin orada bir şeyler dönüyor’ dedi. Açılıştan döndükten
sonraki gün kardeşimle tam bu konuyu konuşurken, camdan baktığımız sırada elle
hesap verildiğini gördük. Bu önemliydi, çünkü bizde elle hesap verilmez. Her şey
bilgisayar sistemi üzerinden yapılır. Garsonu hemen yanımıza çağırdık. Durumu
sorunca eli ayağı titremeye başladı. O dakikadan itibaren kafamızda bir şüphe kalmadı.
Sonrasında iptal olan adisyonları araştırmaya başladık. Bir şıra ya da suyla kapatılan
adisyonların olduğunu gördük. Yenmiş ve her şey silinmiş, sadece bir su bırakılmış. Bu
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tarz adisyonların hepsini çıkardık. Bir baktık ki rakamlar çok büyük. Sadece beş yılda
neredeyse 80 bin adisyon iptal edilmiş. Ayrıca birkaç masa tek adisyon içerisinde
gösterilmiş" dedi.
Muhasebe kayıtlarını inceledikten ve güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra
personele konuyla ilgili sorular sorduklarını belirten kurum işletmecisi, "Direnenler
oldu. Daha sonra çalışanlardan ikisi suçlarını itiraf etti. “İskender Konseyi” adlı bir
WhatsApp grubu kurduklarını belirten şüpheliler buradan ceplerine indirdikleri paraları
paylaştıklarını belirttiler. Kimisi ‘Biz bunu 10 yıldır yapıyoruz’ dedi. Kimisi de ‘Biz
geldiğimizden beri yapılıyor’ diye ifade etti. Yıkıldık ve perişan olduk. 'Nasıl
anlayamadınız?' diye soranlar oluyor. Suç örgütü olmanın gerektirdiği sonuçlar bunlar.
Çünkü her noktada, her türlü unsurla oynamışlar. Pişme süresi, gramajı, meşrubattaki
stok sayısıyla bile oynamışlar. Bu durum sadece kasadan parayı fiziki çalma meselesi
değil. Her noktaya girmişler. Kurbağayı pişirirken soğuk sudan sıcak suya kaynatırlar.
Soğukkanlı olduğu için sıcağı hissetmesin diye. Biz de 10 yıl boyunca kurbağa gibi
kaynatılmışız. Etrafımız ısınmış ve biz maalesef farkına bile varmamışız. Gerçekliğimizle
oynamışlar" ifadelerini kullandı.
Suçunu itiraf eden çalışanlardan birinin günde 5-10 bin lira arası parayı kendilerine
ayırdığını söyleyen kurum işletmecisi, "Masada İskender Kebap yiyen 4 kişi
zannediyoruz. Belki masada 40-50 kişiye siparişi açık bırakarak ürün çıkartılmış. Biz 4
kişilik yemek yendi diye görürken aslında daha fazla kişiye yedirip aradaki parayı
zimmete geçirmişler. Bizdeki kayıtlar bu durumun 5 sene bu şekilde olduğunu
gösteriyor. Ancak çalışanların ifadelerine göre bu iş 10-12 senedir bu şekildeymiş. İşin
ustasıyken çırağı haline gelmişiz. İptal raporlarına baktığımızda, bir günde kasaya giren
rakam 5 bin lira, ancak 7 bin liralık iptal gördük. Ayrıca ağabeyimle birlikte kamera
kayıtlarına da baktık. ‘Ocak’ diye tabir ettiğimiz mutfaktan çıkan tabak sayısını saydık.
Fark ettik ki raporda 100 tane kebap gözüküyor, ama ocaktan çıkan kebap sayısı 150.
Arada yazılmamış olan 50 adet kebap var. Bu sayede çözemediğimiz soruların cevabını
aldık ve çözdük. İtiraflarında ‘Günde en az 5-10 bin lirayı kendimize ayırıyorduk’ diye bir
cümle de var. Bizden çaldıkları parayı, kendi aralarında rütbe derecesine göre
dağıttıkları söyleniyor. Kimisi günde 600 lira alırken kimisi bin liraya kadar alıyor. Kimin
ne kadar aldığını bizde bilmiyoruz. Tam emin olmamakla birlikte 10-12 yıldan bugüne
değin 7 milyon lira civarında kaybımız var " şeklinde konuşmuştur.
Ünü ülke sınırlarına aşan işletmenin 3.kuşak sahibi, işleri iki oğluna bırakarak Muğla'nın
Bodrum ilçesine yerleştiğini belirtmiştir. İşletmesinde yaşananları da oğullarının yaptığı
araştırmanın ardından öğrendiğini belirten işletmeci, "Pandemi döneminde 3 aylık
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kapanmadan sonra dükkânlarımızı açtık. Daha sonra oğullarım işin başına geçti.
Açıldıktan sonra ‘baba burada bir anormallik var’ dediler. Ben de seziyordum geliş ve
gidiş arasındaki sıkıntıyı. Ama böyle bir şeyi kondurmamız mümkün değildi. 150 yıllık
bir markayız. Bu markanın, o günden bugüne gelmiş olmasında, çalışanlarım aracın
tekerleri gibiydi. Ancak çocuklar günde 8-10 bin liraya varan iptal olduğunu söyledi. Ben
bilişim sistemine çok hâkim değilim. Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. ‘Hayalet’
sistemi denen bir şey oluyor. Paraları alıyorlar ve karşılığında bir içecek yazıp
kapatıyorlar. Bilişim sistemimizi çökerterek dolandırıcılık noktasına gitmişler. Önce
tasarlamış, sonra organize etmiş ve eyleme geçmişler. Kasiyerlere sorduk, korktuklarını
söylediler. Sonunda iş buraya geldi. Bunun basit bir hırsızlık gibi günübirlik bir hadise
olmasını ümit ediyordum. Ama gördük ki çetenin içindeymişiz. Araştırmalarımıza göre
5 sene geriye gidildiğinde de benzerlerini görüyoruz. En az 10 yıldır aynı kişilerle
çalışıyoruz. 80 yaşındaki babamın çırağı bile hala yanımızda. Bu, ahde vefadır.
Anlatılanlardan ve kameralardan gördüklerimize şaşırdık. Bu gerçekle yüzleşmekten
kaçındım. Bu beni çökertir. Adaletin de tecelli etmesi gerekir. " demiştir.
İşletmenin 3. kuşak sahibinin eşi “Kocam işletmede çalışan personele güveniyordu ve
bu sebepten dolayı yolsuzluğu fark edemedik. 3 kez beyin ameliyatı oldum. Eşim, o
sırada benim yanıma çok sık gidip geldi. O sırada boşluk oldu. Çalışanlarına çok
güvendiği için arkasına dönüp bakmadı” demiştir.

SORULAR
1. İşletmede meydana gelen ve çalışanlar tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen
yolsuzluk yöntemlerini tartışınız.
2. Verilen bilgiler doğrultusunda işletmenin iç kontrol sistemindeki zayıf yönleri
tartışınız.
3. Vak’ada belirtilen şekilde bir yolsuzluğun yaşanmaması için iç kontrol sisteminin ne
şekilde geliştirilebileceğini tartışınız.

KAYNAKLAR
Hürriyet Gazetesi, 28.02.2021, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bursanin-unluiskender-kebapcisinda-7-milyon-liralik-vurgun-iddiasi-41751349
Çevrimiçi kaynak, https://www.youtube.com/watch?v=NDIlclCctSs
Çevrimiçi kaynak, https://www.youtube.com/watch?v=Wy32O2uXhK8
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EPİAŞ
(VUK’a göre “bin”, TMS’ye göre “bir”)*
Burcu ADİLOĞLU†
Ege Ayberk, genel cerrahi ihtisasından sonra şimdi de estetik cerrahi konusunda ikinci
uzmanlığına başlamış olan bir tıp doktoruydu. Aynı zamanda “Sınır Tanımayan
Doktorlar‡” örgütüne üye olmuş ve zaman zaman Dünya’nın zor durumda olan
ülkelerine giderek tıbbi yardım kampanyalarına katılan genç, başarılı ve hiperaktif bir
kişiydi. 2021 yılının Temmuz ayı başında örgüt adına yerel halka yardım için gittiği
Tanzanya’nın Arusha bölgesinden uçakla örgüt merkezi Cenevre’ye giderken
bilgisayarından internete bağlanmıştı. Bu hızlı temposu sırasında deşarj olmak için de
ekonomi konularını inceler ve yoğun zihnini rahatlatırdı. Yolculuk sırasında Linkedin’de
bağlantısı olan bir mali yöneticinin paylaşımından Türkiye’nin 2020 yılındaki en büyük
şirketleri sıralamasını görünce ilgi ile listeyi inceledi. Paylaşım Fortune Dergisi’nden
yapılmıştı ve sıralama aşağıdaki gibiydi:
Sıra

Şirket Adı

Sıra

Şirket Adı

1

EPİAŞ

6

Petrol Ofisi

2

Tüpraş

7

Ahlatçı Kuyumculuk

3

BİM

8

Arçelik

4

Ford

9

Opet

5

Türk Hava Yolları

10

Erdemir

*

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

‡

Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières- MSF), 1971 yılında doktorlar ve
gazeteciler tarafından Fransa’da kurulmuş ve merkezi şu anda Cenevre’de bulunan bir
uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşudur. MSF; silahlı çatışma, salgın hastalık ve doğal afet
durumlarından etkilenen veya sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan insanlara acil yardım
hizmeti vermektedir. MSF; dil, din, ırk, toplumsal cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin
yalnızca ihtiyaca dayalı olarak sağlık hizmeti sunmaktadır.
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Listede büyüklük kriterinin ne olduğu veya ölçüsü yer almamaktaydı. Nitekim bu
paylaşıma yorum yapan bir kişi de “büyüklük ölçüsü nedir?” diye yazmıştı. Liste Ege
Bey’in çok ilgisini çekti çünkü ilk on şirket arasında bir çoğunu çok iyi biliyor olmakla
birlikte ismini hiç duymadığı EPİAŞ’ın bir numarada olmasına hem çok şaşırmış hem de
bu kuruluşu tanımıyor olmasından ötürü kendisini bilgisiz hissetmişti. Yolculuk
sırasında teknolojinin nimetinden yararlanarak bilgisayarının internete bağlanıyor
olması avantajı ile kaynağın sayfasını buldu ve yukarıdaki listeyi rakamlı olarak
ekranında da gördü. Liste üzerinde 2021 yılı yazmasına rağmen tabii ki liste 2020 yılı
rakamlarını ifade etmekteydi.

(https://www.brandingturkiye.com/fortune-500-turkiye-listesi-2021-aciklandi/)
Rakamların neyi ifade ettiği konusunda yine bilgi yoktu. Ege Bey rakamların ne anlam
taşıdığını çözememişti ancak büyüklük ölçüsünün Dünya’da bazen aktif toplamı denilen
toplam varlıklarla, bazen şirket satış hasılatıyla, çok eski yıllarda personel sayısıyla ifade
edildiğini bilirdi. Hatta İstanbul Sanayi Odası’nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu
belirlerken “üretimden satışlar” ifadesini büyüklük kriteri olarak kullandığını
öğrenmişti. Ege Bey listedeki bazı işletmelerin sanayi işletmesi olmadığının, ticaret veya
ulaştırma alanında faaliyet gösterdiğinin farkındaydı. Kafasında “en iyi büyüklük ölçüsü
nedir?” sorusunu cevaplamaya çalışırken iç anonstan uçağın inişe geçtiği belirtilince
bilgisayarını kapadı ve bir numarada yer alan EPİAŞ’ın faaliyet konusunun ne olduğunu
ve büyüklük ölçüsünün en iyi nasıl belirlenebileceğini İstanbul’a dönünce yengesi
Duygu Yavuz’a sormaya karar verdi, zaten hafta sonu da ona uğrama sözü vardı. Duygu
Hanım uzun yıllar boyunca bir telekomünikasyon şirketinde yöneticilik yapmış olup şu
anda da halka açık bir şirketin “yatırımcı ilişkileri” bölümünün başındaydı.
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Ege Bey İstanbul’a döndüğünde hafta sonu buluşmasını teyit için yengesini aradığında
sırası gelince EPİAŞ’ı merak ettiğini ve kafasını karıştıran sıralamayı sordu. Duygu
Hanım konuşma sırasında gülümsedi ve “Asıl sen bize Afrika’da yaptıklarını anlat, nasıl
fırsat buluyorsun bir de bizim konularla ilgilenemeye? Sana hayranlık duyuyorum.
Hafta sonu uğradığında ben de sana sorduğun konuyu araştırır güzel bir cevap veririm
ama şu kadarını şimdiden söyleyeyim ki EPİAŞ yakın yıllarda kurulmuş bir enerji
borsasıdır.” diye cevapladı.
Hafta sonu buluştuklarında Duygu Hanım, Ege Bey’e önce Afrika’daki yardım
hizmetlerini ve yaşadığı maceraları anlattırdı. “Vallahi” dedi, “siz tıp doktorlarının
yaptıklarını görünce bizim yaptıklarımızın sizin insan hayatına verdiğiniz destek yanında
çok önemsiz olduğunu hissediyorum. Şu yaşadığımız pandemi günlerinde bile sağlık
çalışanlarına olan minnet borcumuzu ödememiz imkansız.” diyerek devam etti.
“Şimdi bana verdiğin görevle ilgili ulaştığım sonuçları sana anlatacağım… Fakat
şimdiden söyleyeyim ki o dehşet zekanla eşine ender rastlanacak bir muhasebe ve
işletmecilik vak’ası yakalamışsın.” Ege Bey şaşkınlık içerisindeydi. Duygu Hanım
anlatmaya başladı:
“Öncelikle EPİAŞ’ın tam açılımı Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’dir. Alıcı ve
satıcıları bir araya getiren bir borsa niteliğindedir. Günümüzde tabii ki büyüklük ölçüsü
olarak personel sayısı kullanılamaz ama sende bir fikir oluşturması için 2020 sonu
itibariyle tümü vasıflı sadece 220 personele sahip olduğunu söylemek isterim. Bu
bilgileri ve şimdi anlatacaklarımı şirketin 2020 yılı faaliyet raporundan edindim. Şirketin
misyonu “enerji piyasalarını etkin, şeffaf, sürdürülebilir bir şekilde işletmek ve
geliştirmek olarak tanımlanmış” vizyonu ise “enerji piyasalarında küresel ölçekte
referans alınan bir enerji borsası olmak” biçimde belirlenmiş... EPİAŞ 2015 yılında
kurulmuş olup ortakları ve hisse oranları; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) %30, Borsa
İstanbul A.Ş. (BİST) %30,83, özel şirketler, ki bunlar enerji üretim ve dağıtım şirketleridir,
%39,17’dir. Kurulduğu yıl elektrik piyasası, 2018 yılında ise toptan doğal gaz satış
piyasası açılmıştır.”
Bu temel bilgilerden sonra Duygu Hanım devam etti:
“Malum elektrik stoklanamayan bir enerji ama doğal gazda stoklama mümkün… O
nedenle elektrikte “gün öncesi” ve “gün içi” piyasaları işletilmektedir. 2020 yılında gün
öncesi piyasada aylık ortalama 825 piyasa katılımcısı işlem yapmış, yıllık işlem hacmi
103,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Gün içi piyasasında ise aylık ortalama 583
piyasa katılımcısı ile işlem hacmi 3,8 milyar TL olmuştur. Doğal gaz piyasasında ise işlem
hacmi 2,9 milyar TL olmuştur. Yine EPİAŞ önümüzdeki dönemde elektrik ve doğal gazda
vadeli enerji borsasını da açmayı planlamaktadır. Aslında EPİAŞ’ın kuruluş hikayesi T.C.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2001 yılında kurulmasıyla başlamıştır.
Tüm amaç tedarikçi, dağıtımcı ve tüketicilere tatmin edici bir enerji pazarı
oluşturmaktır, bu nedenle EPİAŞ ülkemizin çok önemli bir enerji borsasıdır.”
Ege Bey, Duygu Hanım’a “Bunları anlıyorum ama 220 kişinin çalıştığı bir yerin
Türkiye’nin en büyük işletmesi olmasını hala anlayamadım.” dedi. Duygu Hanım
tebessüm etti. “İşte bu da muhasebe ve finansal raporlamanın ne kadar yararlı
olduğunu sorgulayacağın bir vak’a çıkardı karşımıza… Bildiğim kadarı ile sen finansal
tablolara oldukça yakın, bu konuda bilgisi olan, vergi mevzuatı ve muhasebe
standartları farkını bilen bir kişisin.”
“Evet” dedi Ege Bey... “Çok iyi biliyorum, hatta Türk Hava Yolları’nın 2018 yılında vergi
mevzuatına göre 7 milyar TL zarar açıklarken, muhasebe standartlarına göre ölçülmüş
gerçek performansının 4 milyar TL kâr olduğuna ilişkin bir vak’a da okumuştum.”
(Adiloğlu ve Yücel, 2019)
“Biliyorum” dedi Duygu Hanım… “Kamuoyunu çok şaşırtan bir durumdu, hatta o da çok
ender karşılaşılacak vak’alardan biridir.”
“Yine mi böyle bir durum var yoksa?” diye sordu Ege Bey… Duygu Hanım gülümsedi.
“Ancak bu kez sorun kâr-zararla ilgili değil. Başka bir rakamla ilgili… EPİAŞ 2020 faaliyet
raporunun içine hem Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hem de Türkiye Muhasebe
Standartları’na (TMS) göre olan finansal tablolarını koymuş. TMS’nin aslının
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) olduğunu zaten biliyorsun Ege…”
Ege Bey başı ile tasdik etti.
“Evet”, “kâr rakamında bir değişiklik var ama bu çok küçük bir tutar… VUK’a göre 65,9
milyon TL kâr varken, TMS’ye göre 66,8 milyon kâr açıklanmış. Aradaki fark görüldüğü
gibi son derece önemsiz. Bu farklılığın sebebinin faaliyet raporunda ayrılan bazı
karşılıklar ve amortisman uygulamaları ile ilgili olduğu belirtilmiş. Ancak şimdi geldik
asıl önemli konuya: EPİAŞ, elektrik ve doğal gaz piyasalarında işlem gerçekleştiren
satıcılara karşı alıcı ve alıcılara karşı satıcı rolü üstlenmektedir. Bu bağlamda mali
tablolar piyasa işlemlerinden kaynaklanan işlemleri de içermektedir. Bu tutarlar
birbirine eşittir ve netleştirildiği takdirde kâr-zarar durumu değil ama bilanço
büyüklüğü ve hasılat tutarı çok önemli biçimde değişmektedir. Şimdi gösterdiğim
tabloya bir bak Ege’ciğim… (Ek 1) Bu EPİAŞ’ın VUK’ a göre düzenlenmiş 31.12.2020
tarihli bilançosu. Aktif toplamına bak, 6,4 milyar TL, ancak çok dikkatli bakacak olursan
stoklar başlığı altındaki verilen sipariş avansları ile bilanço borçları arasındaki alınan
avansların aynı olduğunu, keza ticari alacaklarla ticari borçların birbirine çok yakın
olduğunu göreceksin. Bu netleştirme yapıldığında 6,4 milyar TL olan varlık toplamı
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sadece 326 milyon TL’ye düşmektedir. Bunları sana göstereceğim. (Ek 3) Ancak diğer
çarpıcı durum VUK’ a göre düzenlenen gelir tablosundadır. (Ek 2) Oradaki brüt satışlar
tutarı 105,8 milyar TL’dir ki, Fortune Dergisi büyüklük olarak bu işlem hacmini almıştır.
Yine gelir tablosunda satışların maliyeti buna çok yakın bir rakam olan 105,7 milyar
TL’dir. Fortune Dergisi bu hasılatı esas alarak EPİAŞ’ı Türkiye’nin en büyük şirketi
seçmiştir.”
“Şimdi sana gösterdiğim şu tablolara bak (Ek 3) EPİAŞ tarafından hazırlanmış VUK’a
göre ancak piyasa işlemleri hariç özet bilanço ve gelir tablosu bu. Şimdi dikkat et Ege...
Biraz önce 105,8 milyar TL olan satış hasılatı 169,9 milyon TL’ye düşmüş. Tekrar
vurguluyorum “milyon TL”. “Milyar TL” değil… Yani piyasa işlemleri netleştirilince
hasılat tutarı binde bire düşüyor. Bu netleştirme kâr rakamını değiştirmiyor ama
hasılatı alıp nereden nereye götürüyor görüyorsun.”
Ege Bey “Peki” dedi. “Türkiye Muhasebe Standartlarına göre ne oluyor?”
“Şimdi şu tabloya (Ek 4) bak Ege…. Toplam varlıklar 329,2 milyon TL… Bu netleştirilmiş
VUK rakamına çok yakın... Yalnız dikkat, burada cari yıl için ilk sütuna bakacaksın.”
Ege Bey burada dayanamayıp sordu: “Yenge, kusura bakma ama ben bir şeyi
anlamıyorum. VUK’a göre bu tablonun adı bilanço, TMS’ye göre finansal durum
tablosu. VUK’ta cari dönem sağda, burada ise solda.”
Duygu Hanım kahkaha attı. “Uğraşma bunlarla, ikinci tablonun adı da VUK’ta gelir
tablosu, TMS’de kâr veya zarar tablosu.”
“Şimdi, daha iyi ölçtüğüne inandığımız TMS’ye göre hazırlanan kâr veya zarar
tablosuna bak… Hasılat kaç lira? 166,9 milyon TL. Yani TMS piyasa işlemleri
netleştirildikten sonraki rakamları tanır. EPİAŞ’ın asıl hasılatı budur. “
Ege Bey’in zihni iyice karışmıştı. “Duygu yenge, yanlış anlamıyorsam VUK’a göre 1.000
TL diye ölçülen bir hasılat, TMS’ye göre sadece 1 TL diye ölçülmüş, yanılıyor muyum?
Bin kat fark var arada.”
“Hayır, çok doğru söylüyorsun. Ama görüldüğü gibi VUK ve TMS arasında ciddi bir kâr
ölçüm farkı yok”.
Ege Bey, Duygu yengesine döndü. “Vallahi ben tıp doktoru halimle şirketin gerçek
performansını görmek için TMS’ye göre hazırlanan tablolara bakılması gerektiğini
biliyorum. Kâr rakamının da toplumda ne kadar önemli bir etki yarattığının çok iyi
farkındayım. Ancak mesele sadece kâr rakamı değil ki...Vazgeçtim aynı tablolara farklı
farklı isim verilmesinden, rakamların farklı sütunlarda gösterilmesinden, insaf edin bir
ölçme kuralına göre 1 olan bir şey, başka türlü ölçülürse 1.000 olur mu? TMS’ye göre
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hasılat 166,9 milyon TL iken VUK’a göre 105,8 milyar TL’dir. Arada 1.000 kat fark var.
Bu herhalde dünyada görülmüş bir şey değildir. Biz iki farklı doktor bazı vak’alarda farklı
teşhis veya tedavi yöntemleri önerdiğimizde derhal eleştiriliyoruz. Bu mu finansal
tabloların toplumu aydınlatma fonksiyonu?” diye söylendi.
“Peki yenge, listedeki diğer şirketlerin rakamları VUK’ a göre mi TMS’ye göre mi?”
Duygu Hanım biraz da mahcup bir ses tonuyla “doğrusu hepsine bakamadım ancak
borsaya kote olan şirketlerden birkaçına baktım, hepsi TMS rakamı…” diye ekledi.
“Sorun yok” dedi Ege Bey. “Demek ki mali büyüklükleri ölçmek bu kadar zor, ben tıp
dünyama geri döneyim… Yarın sabah 6’dan itibaren görev başında olacağım. Üç önemli
ameliyatım var. Bu konuda anlayacağımı ben anladım. Ama seviniyorum EPİAŞ gibi
önemli bir borsayı tanımış oldum, daha da araştıracağım.”

SORULAR:
1) Şirketlerin büyüklük ölçüsü ne olmalıdır?
2) Sizce EPİAŞ’ın hasılatı kaç liradır?
3) Ülkemizde ve Dünya’daki finansal raporlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu
bilgiler kamuoyunu ilgilendirir mi?
KAYNAKLAR
1) Adiloğlu, B. ve Yücel, G., “2018 Yılında Ortada Kâr Mı Var, Yoksa Zarar Mı?:
Türk Hava Yolları Vak’ası”, Muhasebe Enstitüsü Dergisi , Sayı 61,Temmuz,
2019, s.103-112.
2) EPİAŞ 2020 Faaliyet Raporu, www.epias.com.tr
3) www.brandingturkiye.com/fortune-500-turkiye-listesi-2021-aciklandi/)
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EK 1
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EK 2

64

EK 3

65

EK 4

66

EK 4 (DEVAMI)

67

EK 5

68

ŞENER OTO YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)*
Serpil DEMİR†
Melis ERCAN‡
ŞENER Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İşletme) Fazıl ŞENER’in girişimiyle “Oto
ŞENER” adıyla 1974 yılında şahıs işletmesi olarak Ford marka otomobillerin yedek
parçalarının perakende satıcısı olarak Elâzığ’da kuruldu. İşletme 1976 yılında İstanbul'a
taşındı ve 1995 yılında da nevi değiştirerek “ŞENER Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi” ismini aldı. Bu süreçte İşletme faaliyet alanını hem toptan hem de
perakendecilik üzerine yaygınlaştırdı. 2005 yılında ürünlerini yurt dışına ihraç etmeye
de başlayan İşletme, 2010 yılında ise nevi değiştirerek “ŞENER Oto Yedek Parça Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi” ismini aldı.
İşletme, 2015 yılında bünyesine “Ford Otosan Yetkili Yedek Parça Bayiliği”ni ve 2017
yılında da “ağır vasıta yedek parça” gurubunu kattı. İşletme ürün gamını daha da
genişletmeyi amaçladı ve aynı sektörde faaliyette bulunan ve İşletme’nin aynı zamanda
müşterisi de olan “KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi”ne (KAMA A.Ş.) ortak olmayı Yönetim Kurulu Başkanı Tekin ŞENER Bey
İşletme’nin yönetim kurulu gündemine getirdi. Yönetim Kurulu kararıyla KAMA A.Ş.
hisselerinin %36’sı (B grubu hisselerden 22.868 adet pay) nominal değer olan
1.143.400,- TL bedelle 5 Kasım 2019 tarihinde satın alındı (bkz. Tablo 1).
İşletme’nin iştiraki olan KAMA A.Ş.’nin ortaklık yapısında 2020 yılının ilk aylarında bazı
değişiklikler yaşandı. KAMA A.Ş. Yönetim Kurulu ortaklık yapısındaki bu son gelişmeleri
görüşmek üzere 10 Şubat 2020 tarihinde toplandı. Toplantının ana gündem maddesi
“şirket sermayesine dışarıdan ortak olarak giren sermaye paylarının devri ve devir
sonucunun ortaklar pay defterine işlenmesi” idi. Toplantıda alınan karar aşağıdaki
gibiydi;
“Şirket ortaklarından Çetin KALECİKLİOĞLU, 20.136 adet pay karşılığı (her pay 50,- TL
nominal değerli) A Grubu 9.471 adet ve B grubu 3.953 paya tekabül eden 671.200
nominal değerli paylarını pay devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortakları dışından
Emre KALECİKLİOĞLU’na ve kalan B grubu 6.712 paya tekabül eden 335.600,- TL
nominal değerli paylarını pay devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortakları dışından
Serdar KALECİKLİOĞLU’na, şirket ortaklarından Mustafa KALECİKLİOĞLU, 20.136 adet
*
Vak’a gerçek bilgilerden derlenmiştir. Vak’aların amacı sınıf tartışmalarına temel
oluşturmaktır. Vak’alar sorunların işletme yöneticileri tarafından doğru veya yanlış ele alındığını
göstermez.
†
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.
‡
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe Anabilim Dalı.
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pay karşılığı (her pay 50,- TL nominal değerli) A Grubu 9.471 adet ve B grubu 3.953 paya
tekabül eden 671.200 nominal değerli paylarını pay devir ve temlik sözleşmesi ile şirket
ortakları dışından Mehmet Serkan KALECİKLİOĞLU’na ve kalan B grubu 6.712 paya
tekabül eden 335.600,- TL nominal değerli paylarını pay devir ve temlik sözleşmesi ile
şirket ortakları dışından Serdar KALECİKLİOĞLU’na devir ettiklerini bildirmiş
olduklarından, söz konusu pay devri işleminin ortaklar pay defterine işlenmesine ve
devir işleminin TTK 198. Maddesi gereğince tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.”
KAMA A.Ş.’nin ortaklık yapısındaki bu değişiklik sonrası yeni ortaklık yapısı Tablo 1’deki
gibiydi.
Tablo 1: 10.02.2020 Tarihi Ortaklık Yapısı Değişikliği Öncesi ve Sonrası “KAMA
Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.” nin Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ
Çetin
KALECİKLİOĞLU
Mustafa
KALECİKLİOĞLU
Mehmet Serkan
KALECİKLİOĞLU
Serdar
KALECİKLİOĞLU
Emre
KALECİKLİOĞLU
ŞENER OTO
YEDEK PARÇA
SAN. TİC. A.Ş.
TOPLAM

Ortaklık Yapısı Değişikliği Öncesi
Pay
Pay
Pay
Adedi
Tutarı
Oranı
20.136
1.006.800,-TL
%32
20.136

1.006.800,-TL

%32

Ortaklık Yapısı Değişikliği Sonrası
Pay
Pay
Pay
Adedi
Tutarı
Oranı
0
0
0

0

13.424

671.200,-TL

%21,33

13.424

671.200,-TL

%21,33

13.424

671.200,-TL

%21,33

22.868

1.143.400,-TL

%36

22.868

1.143.400,TL

%36,01

63.140

3.157.000,-TL

%100

63.140

3.157.000,TL

%100

İşletme’nin iştiraki olan KAMA A.Ş. 2020 yılı başında bedelli sermaye artışı yapmaya
karar verdi ve bu kararı mevcut ortaklara bildirdi. Ortaklardan Emre KALECİKLİOĞLU,
Serdar KALECİKLİOĞLU ve Mehmet Serkan KALECİKLİOĞLU rüçhan haklarını
kullanmayacaklarını ve sermaye artışına katılmayacaklarını bildirdi. Bu bildirim sonrası
ŞENER A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tekin ŞENER bu gelişmeleri ŞENER A.Ş. Yönetim
Kurulu gündemine getirdi. Yönetim Kurulu’ndaki görüşmelerden sonra ŞENER A.Ş.
olarak, hem kendi rüçhan hakkının kullanılmasına hem de diğer ortakların kullanmadığı
rüçhan haklarının ŞENER A.Ş. olarak kullanılmasına ilişkin karar alındı. Bu karara yönelik
ŞENER A.Ş.’nin isteği Tekin ŞENER tarafından KAMA A.Ş. Yönetim Kuruluna teklif olarak
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sunuldu. KAMA A.Ş. Yönetim Kurulu bu teklifi 14 Mart 2020 tarihinde yapılan “2019 Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemine aldı. Ankara Ticaret İl Müdürlüğünün
görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi gözetiminde gerçekleşen toplantıda alınan
kararların bazıları aşağıdaki gibiydi:
a) Yönetim Kurul üyeliklerine 3 yıl için; “ŞENER Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi” oybirliği ile seçildi. Yönetim kurulu üyeliğine atanan ŞENER
Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” adına hareket etmek
üzere, Tekin ŞENER temsilci olarak seçildi.
b) Şirket sermayesinin 3.157.000,- TL’den 6.712.000,- TL’ye çıkarılmasına ve Ana
sözleşmenin 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar
verildi.
“YENİ ŞEKLİ
SERMAYE
•

Şirketin sermayesi 6.712.000,- TL’dir. Bu sermayenin her biri 100,- TL
kıymetinde 67.120 adet hisseye ayrıldı.

Bunun;
46.984 adet karşılığında 4.698.400,- TL’si ŞENER Oto Yedek Parça Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’ye
6.712 adet karşılığında 671.200,- TL’si Mehmet Serkan KALECİKLİOĞLU’na
6.712 adet karşılığında 671.200,- TL’si Serdar KALECEİKLİOĞLU’na
6.712 adet karşılığında 671.200,- TL’si Emre KALECİKLİOĞLU’na
aittir.
Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye olan 3.555.000,- TL
şirket ortağı olan “ŞENER Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş”nin şirketteki
alacağından karşılanmıştır.
Pay senetleri nama yazılı olup birden fazla hisseyi ihtiva edecek şekilde kupürler
halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı pay senedi
çıkarılamaz.”
İşletme, sermaye artışından önce KAMA A.Ş.’nin %36 hissesine sahipti (bkz. Tablo 2) ve
İşletme’nin 31 Mart 2020 tarihli bilançosunda “İştirakler” hesabında raporlanan
1.143.400,- TL’lik tutarın tamamı KAMA A.Ş. ile olan ortaklığa aitti (bkz. Ek-3).
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Sermaye artışı öncesinde KAMA A.Ş.’nin tamamı ödenmiş bulunan 63.140 adet pay
karşılığı (her pay 50,- TL nominal değerli) 3.157.000,- TL toplam sermayesi ve dört
ortağı vardı. İşletme dışındaki diğer üç ortağın payları ise eşitti (bkz. Tablo 2). KAMA
A.Ş.’nin 31 Mart 2020 tarihli Özkaynaklar toplamı da 1.520.815,76 TL idi (her payın
defter değeri 24,08 TL) (bkz. Tablo 3).
KAMA A.Ş. 1 Nisan 2020 tarihinde 3.555.000,- TL tutarında sermaye artışını
gerçekleştirdi. Sermaye artışı sonrası KAMA A.Ş.’nin tamamı ödenmiş bulunan 67.120
adet pay karşılığı (her pay 100,-TL nominal değerli) 6.712.000,- TL toplam sermayesi
oldu. KAMA A.Ş.’nin sermaye artışı öncesi 63.140 adet olan payı, sermaye artışı
sonrasında 67.120 adede yükseldi. Sermaye artışından sonra İşletme’nin KAMA A.Ş.
deki hisse oranı %36’dan %70’e yükseldi (bkz. Tablo 2). İşletme’nin dışındaki diğer üç
ortağın payları eşit olmakla birlikte; diğer her bir ortak için hisse oranları sermaye artışı
öncesinde %21,33 iken, sermaye artışı sonrasında %10 oldu (bkz. Tablo 2). KAMA
A.Ş.’nin 31 Aralık 2020 tarihli Özkaynaklar toplamı da 5.196.308,52 TL oldu (her payın
defter değeri 77,42 TL) (bkz. Tablo 3).
İşletme sermaye artışından sonra, KAMA A.Ş. deki yatırımını 31 Aralık 2020 tarihli
bilançosunda “Bağlı Ortaklıklar”da raporladı ve 4.698.400,- TL olarak raporlanan
tutarın tamamı KAMA A.Ş. ile olan ortaklığa aitti (bkz. Ek-3).
Tablo 2: 1 Nisan 2020 Sermaye Artışı Öncesi ve Sonrası KAMA Motorlu Araçlar
Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ

Çetin
KALECİKLİOĞLU
Mustafa
KALECİKLİOĞLU
Mehmet Serkan
KALECİKLİOĞLU
Serdar
KALECİKLİOĞLU
Emre
KALECİKLİOĞLU
ŞENER OTO YEDEK
PARÇA SAN. TİC.
A.Ş.
TOPLAM

SERMAYE ARTIŞI ÖNCESİ
Pay
Pay
Pay
Adedi
Tutarı
Oranı
0
0
0

0

13.424

671.200,-TL

13.424

SERMAYE ARTIŞI SONRASI
Pay
Pay
Pay
Adedi
Tutarı
Oranı
0
0
0

0

%21,33

6.712

671.200,-TL

%10

671.200,-TL

%21,33

6.712

671.200,-TL

%10

13.424

671.200,-TL

%21,33

6.712

671.200,-TL

%10

22.868

1.143.400,-TL

%36,01

46.984

4.698.400,-TL

%70

63.140

3.157.000,-TL

%100

67.120

6.712.000,-TL

%100
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Tablo 3: KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.3.2020 ve
31.12.2020 Tarihli ÖZKAYNAKLAR Dökümü

500
540
540.01
570
570.01
570.02
570.03
570.04
570.05
570.06
570.07
570.08
570.09
570.10
580
580.01
590
591

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
SERMAYE
YASAL YEDEKLER
%5 KANUNİ İHTİYATLAR
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
2008 YILI KARI
2010 YILI KARI
2011 YILI KARI
2012 YILI KARI
2013 YILI KARI
2015 YILI KARI
2017 YILI KARI
2018 YILI KARI
2019 YILI KARI (LTD. ŞTİ.)
2019 YILI KARI (A.Ş.)
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
2014 YILI ZARARI
DÖNEM NET KARI
DÖNEM NET ZARARI (-)

31.3.2020
1.520.815,76
3.157.000,00
75.951,30
75.951,30
1.177.658,15
369.742,38
305.328,56
136.411,67
126.540,91
129.999,36
12.272,86
86.722,11
3.254,18
4.094,85
3.291,27
-2.711.310,72
-2.711310,72
0,00
-178.482,97

31.12.2020
5.196.308,52
6.712.000,00
76.115,86
76.115,86
1.177.493,59
369.742,38
305.328,56
136.411,67
126.540,91
129.999,36
12.272,86
86.722,11
3.254,18
4.094,85
3.291,27
-2.711.310,72
-2.711.310,72
0,00
-57.990,21

İşletme’nin Yönetim Kurulu Başkanı Tekin ŞENER Bey, 31 Aralık 2020 tarihinde, Mali
İşler Sorumlusu Serpil DEMİR Hanım’dan, ŞENER A.Ş. ile KAMA A.Ş. arasındaki ortaklık
ilişkisinin ŞENER A.Ş. finansal raporlarında nasıl raporlanacağı hakkında kendisine bir
rapor hazırlamasını rica etti. Rapor kapsamında özellikle;
a) Bedelli sermaye artışının 1 Nisan 2020 tarihinde nasıl muhasebeleştirileceğini,
b) Bedelli sermaye artışının 1 Nisan 2020 tarihinde finansal tablolarda nasıl
raporlanacağını ve
c) 31 Aralık 2020 tarihinde finansal tablolarda nasıl bir raporlama yapılacağını ve
eğer alternatifler var ise, alternatifleri de ayrı ayrı sunmasını rica etti.
Raporu hazırlayabilmek için Serpil DEMİR Hanım bazı incelemelerde bulundu. Yaptığı
incelemeler sonucu 2020 yılının ilk üç aylık dönemi için (1 Ocak – 31 Mart 2020 dönemi)
aşağıdaki ek bilgileri saptadı:
a) ŞENER A.Ş. maliyeti 625.000,- TL olan malları 730.000,- TL tutarla KAMA A.Ş.’ye
satmıştı.
b) ŞENER A.Ş. 1 Ocak – 31 Mart 2020 faaliyet döneminde 876.090,- TL dönem net
karı açıklamıştı (bkz. Ek-4).
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c) ŞENER A.Ş.’nin 31 Mart 2020 tarihli bilançosu Ek-3’deki gibiydi.
d) ŞENER A.Ş.’nin KAMA A.Ş.’den 31 Mart 2020 tarihi itibariyle ticari alacağı
bulunmamaktaydı. Ancak, KAMA A.Ş.’nin 31 Mart 2020 tarihli bilançosunda
(bkz. Ek-3) yer alan 6.068.314,- TL “Ortaklara Borçlar” tutarının 5.656.084,- TL
tutarlık kısmı ŞENER A.Ş.’ye olan borçtu (bkz. Tablo-4).
e) KAMA A.Ş. bu dönem ve geçen yıl ŞENER A.Ş. işletmesinden 510.000,- TL
tutarla aldığı malları 586.500,- TL tutarla müşterilerine satmıştı.
f) KAMA A.Ş. 1 Ocak – 31 Mart 2020 faaliyet döneminde 178.482,97 TL dönem
net zararı açıklamıştı (bkz. Ek-2).
g) KAMA A.Ş.’nin 31 Mart 2020 tarihli bilançosu da Ek-1’deki gibiydi.
h) KAMA A.Ş.’nin 31 Mart 2020 tarihli bilançosunda duran varlıklarda yer alan
“6736 Sayılı Kanun Gereği Yapılandırma” hesabında yer alan tutar “Vergi
Barışı” kapsamında yapılandırılmış olan tutardı.
i) KAMA A.Ş.’nin 31 Mart 2020 tarihli bilançosunda yer alan varlıkların ve yabancı
kaynakların “Gerçeğe Uygun Değerleri” ile “Defter Değerleri” arasında anlamlı
bir fark tespit edilemedi.
Serpil DEMİR Hanım 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ait yaptığı incelemeler
sonrasında da aşağıdaki bilgileri saptadı:
a) ŞENER A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2020 faaliyet döneminde 5.168.866,- TL dönem
net karı açıklamıştı (bkz. Ek-4).
b) ŞENER A.Ş.’nin 31 Aralık 2020 tarihli bilançosu Ek-3’deki gibiydi.
c) KAMA A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2020 faaliyet döneminde 57.990,21 TL dönem
net zararı açıklamıştı (bkz. Ek-2).
d) KAMA A.Ş.’nin 31 Aralık 2020 tarihli bilançosu Ek-1’deki gibiydi.
Serpil DEMİR Hanım 1 Nisan 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ait yaptığı incelemeler
sonrasında da aşağıdaki ek bilgileri topladı:
a) ŞENER A.Ş. maliyeti 3.704.777,- TL olan malları 4.424.496,- TL tutarla KAMA
A.Ş.’ye satmıştı.
b) KAMA A.Ş. bu dönem ve geçen yıl ŞENER A.Ş. işletmesinden 3.097.000,- TL
tutarla aldığı malları 3.592.500,- TL tutarla müşterilerine satmıştı.
c) ŞENER A.Ş.’nin KAMA A.Ş.’den 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle ticari alacağı
bulunmamaktaydı. Ancak, KAMA A.Ş.’nin 31 Aralık 2020 tarihli bilançosunda
(bkz. Ek-1) yer alan 5.289.618,- TL “Ortaklara Borçlar” tutarının tamamı ŞENER
A.Ş.’ye olan borçtu (bkz. Tablo-4).
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Tablo 4: KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.3.2020 ve
31.12.2020 Tarihli ORTAKLARA BORÇLAR Dökümü
BORÇLU OLUNAN ORTAK
ŞENER Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Diğer Ortaklara Borçlar
Toplam

31 Mart 2020
5.656.084,-TL
412.230,-TL
6.068.314,-TL

31 Aralık 2020
5.289.618,-TL
0
5.289.618,-TL

SORULAR:
ŞENER A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tekin ŞENER Bey’e sunulacak olan raporun
hazırlanması için Serpil DEMİR Hanım’a yardımcı olunuz. Serpil DEMİR Hanım’a kendi
görüşlerinizi nedenleriyle açıklayarak aşağıdaki konuları kapsayacak bir taslak rapor
hazırlayınız.
1- ŞENER A.Ş. 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle sermaye artışına ilişkin nasıl bir
muhasebeleştirme yapacaktır?
2- ŞENER A.Ş. bu yatırımı;
a) 1 Nisan 2020 tarihinde Finansal Tablolarında nasıl raporlayabilir? Eğer
alternatifler var ise, her bir alternatifi ayrı ayrı belirtiniz.
b) 31 Aralık 2020 tarihinde Finansal Tablolarında nasıl raporlayabilir? Eğer
alternatifler var ise, her bir alternatifi ayrı ayrı belirtiniz.
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EKLER
Ek-1: KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Mart 2020 Tarihli
ve 31 Aralık 2020 Tarihli Bilançosu
KOD HESAP ADI
DÖNEN VARLIKLAR
100 KASA HESABI
101 ALINAN ÇEKLER
102 BANKALAR
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
120 ALICILAR
121 ALACAK SENETLERİ
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
153 TİCARİ MALLAR
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ
DURAN VARLIKLAR
254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR
257 BİRİKMİŞ AMOTİSMANLAR (-)
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
259 VERİLEN AVANSLAR
260 HAKLAR
264 ÖZEL MALİYETLER
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
296 6736 SAYILI KANUN GEREĞİ YAPILANDIRMA
AKTİF TOPLAM

31.03.2020
TUTAR (TL)
13.456.109
50.189
77.406
176.059
94.584
2.729.602
510.325
31.279
174.972
-144.096
9.289.236
0
41.978
424.575
2.762.749
117.049
230.134
-85.948
52.111
0
525
83.095
92.377
-5.290
11.396
2.267.300
16.218.858

31.12.2020
TUTAR (TL)
23.541.516
522.656
45.317
78.189
392.103
4.902.220
429.222
164.592
174.972
-144.096
14.534.508
1.097.003
26.007
1.318.823
2.768.979
52.049
302.954
-104.117
0
0
525
233.549
147.867
-28.266
0
2.164.418
26.310.495
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KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

14.584.763 20.624.071

300 BANKA KREDİLERİ

423.092

220.513

309 DİĞER MALİ BORÇLAR

458.948

149.795

320 SATICILAR

1.567.903

5.197.884

321 BORÇ SENETLERİ

5.149.344

9.243.467

331 ORTAKLARA BORÇLAR

6.068.314

5.289.618

335 PERSONELE BORÇLAR

140.816

79.372

15.900

29.953

281.554

91.034

9.619

47.962

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

292.683

32.418

368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENEN VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ

142.907

240.130

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

3.565

1.777

370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER
371 YÜKÜMLÜLÜKLER (-)

2.665

0

-2.665

0

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

381 GİDER TAHAKKUKLARI
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

30.118

148

113.280

490.116

400 BANKA KREDİLERİ

113.280

0

421 BORÇ SENETLERİ
ÖZKAYNAKLAR

0

490.116

1.520.815

5.196.308

500 SERMAYE

3.157.000

6.712.000

75.951

76.116

1.177.658

1.177.493

-2.711.311

-.2711.311

0

0

-178.483

-57.990

540 YASAL YEDEKLER
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
590 DÖNEM NET KARI
591 DÖNEM NET ZARARI (-)
PASİF TOPLAM

16.218.858 26.310.495
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Ek-2: KAMA Motorlu Araçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart
2020 Dönemi ve 1 Ocak – 31 Aralık 2020 Dönemi Gelir Tablosu

YURTİÇİ SATIŞLAR
YURTDIŞI SATIŞLAR
DİĞER GELİRLER
SATIŞTAN İADELER (-)
DİĞER İNDİRİMLER (-)
NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN MALİYETİ
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
BRÜT KAR
FAALİYET GİDERLERİ (-)
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
FAALİYET KARI
DİĞER GELİRLER
FAİZ GELİRLERİ
KAMBİYO KARLARI
FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR
DİĞER GİDERLER (-)
KAMBİYO ZARARLARI (-)
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
OLAĞAN DIŞI GELİRLER
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
OLAĞAN DIŞI GİDERLER (-)
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI (ZARARI)

1.1.202031.3.2020
TUTAR (TL)
5.187.021
0
15.853
-158.899
-9.055
5.034.920
-4.238.760
-4.238.760
796.160
-869.143
-699.535
-169.608
-72.983
11.163
0
10.113
1.050
-782
-782
-71.414
-71.414
-134.016
0
0
-44.467
-44.467
-178.483

1.1.202031.12.2020
TUTAR (TL)
31.768.497
223.265
698.417
-803.006
-125.761
31.761.412
-27.779.346
-27.779.346
3.982.066
-3.406.401
-2.638.059
-768.342
575.665
72.486
16.694
50.658
5.134
-32.383
-32.383
-559.828
-559.828
55.940
64.735
64.735
-178.665
-178.665
-57.990

0

0

-178.483

-57.990
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Ek-3: ŞENER Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Mart 2020 Tarihli ve 31
Aralık 2020 Tarihli Bilançosu
KOD
100
101
102
108
120
121
126
128
129
132
133
136
153
159
180
190
242
243
245
252
254
255
257
264
267
268
280

HESAP ADI
DÖNEN VARLIKLAR
KASA HESABI
ALINAN ÇEKLER
BANKALAR
DİĞER HAZIR DEĞERLER
ALICILAR
ALACAK SENETLERİ
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
TİCARİ MALLAR
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ
DURAN VARLIKLAR
İŞTİRAKLER
İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜDÜ
BAĞLI ORTAKLIKLAR
BİNALAR
TAŞITLAR
DEMİRBAŞLAR
BİRİKMİŞ AMOTİSMANLAR (-)
ÖZEL MALİYETLER
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
AKTİF TOPLAM

31.03.2020
TUTAR (TL)
228.471.217
104.256
62.395.825
1.991.136
4.161.347
42.180.299
11.221.982
10.868
624.000
-624.000
5.656.084
0
4.459.102
28.672.918
59.479.976
4.215.619
3.921.805
45.809.603
1.143.400
0
0
33.240.230
3.791.509
4.783.563
-8.828.709
759.256
4.943.829
-637.579
6.614.104
274.280.820

31.12.2020
TUTAR (TL)
268.671.267
181.887
80.253.310
3.039.418
10.353.930
50.688.429
21.956.838
20.868
624.000
-624.000
0
5.289.618
8.859.036
44.639.968
32.477.029
4.679.240
6.231.696
46.307.538
0
0
4.698.400
33.240.230
4.283.746
5.188.534
-10.316.417
895.952
5.828.387
-780.446
3.269.152
314.978.805
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300
309
320
321
329
335
336
340
360
361
370
371
381
400
421
431
500
520
540
570
580
590

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
160.464.683 217.849.204
BANKA KREDİLERİ
43.341.928 71.761.712
DİĞER MALİ BORÇLAR
906.200
2.020.786
SATICILAR
17.765.995 23.551.847
BORÇ SENETLERİ
87.139.558 111.558.919
DİĞER MALİ BORÇLAR
965.634
2.042.418
PERSONELE BORÇLAR
476.193
577.353
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
861.308
806.900
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
8.718.950
4.848.592
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
93.204
441.407
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
152.858
194.277
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
323.886
1.545.377
DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
-323.886
-1.545.377
GİDER TAHAKKUKLARI
42.855
44.993
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
60.683.395 39.617.564
BANKA KREDİLERİ
32.861.622 27.629.774
BORÇ SENETLERİ
22.100.000
2.225.000
ORTAKLARA BORÇLAR
5.721.773
9.762.790
ÖZKAYNAKLAR
53.132.742 57.512.037
SERMAYE
24.500.000 24.500.000
SERMAYE YEDEKLERİ
10.766.021 10.766.020
YASAL YEDEKLER
12.691.311 12.884.976
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
6.389.608
6.282.463
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-2.090.288
-2.090.288
DÖNEM NET KARI
876.090
5.168.866
PASİF TOPLAM
274.280.820 314.978.805
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Ek-4: ŞENER Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2020
Dönemi ve 1 Ocak – 31 Aralık 2020 Dönemi Gelir Tablosu

YURTİÇİ SATIŞLAR
YURTDIŞI SATIŞLAR
DİĞER GELİRLER
SATIŞTAN İADELER (-)
DİĞER İNDİRİMLER (-)
NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN MALİYETİ
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
BRÜT KAR
FAALİYET GİDERLERİ (-)
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
FAALİYET KARI
DİĞER GELİRLER
FAİZ GELİRLERİ
KAMBİYO KARLARI
FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR
DİĞER GİDERLER (-)
KAMBİYO ZARARLARI (-)
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
OLAĞAN ZARAR
OLAĞAN DIŞI GELİRLER
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
OLAĞAN DIŞI GİDERLER (-)
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI (ZARARI)

1.1.202031.3.2020
TUTAR (TL)
56.221.856
10.768.106
1.042.785
-1.538.997
-140.938
66.352.812
-57.255.591
-57.255.591
9.097.221
-6.282.879
-4.886.055
-1.396.824
2.814.342
926.156
49.686
876.470

1.1.202031.12.2020
TUTAR (TL)
255.254.283
61.163.547
9.415.806
-6.517.535
-1.713.638
317.602.463
-278.410.228
-278.410.228
39.192.235
-27.059.017
21.704.044
5.354.973
12.133.218
6.447.082
2.753.449
3.693.633

-41.403
-41.403
-2.619.300
-2.619.300
1.079.795
120.431
120.431
-250
-250

-1.350.938
-1.350.938
-11.206.880
-11.206.880
6.022.482
737.730
737.730
-47.969
-47.969

1.199.976

6.712.243

-323.886
876.090

-1.543.377
5.168.866
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DİJİTAL UYGULAMA YAZILIMLARI VAK'ASI
(SERBEST MESLEK KAZANCI- DESTİNASYON PRENSİBİ)
Arif AYLUÇTARHAN*
Sonia DOUMANDJİ 2016 ve 2017 yılları zarfında Türkiye vatandaşı bir bilgisayar
yazılımcısı olarak İstanbul’da birçok freelance uygulama yazılımı geliştirdi. Sonia
Hanımın bu uygulama yazılımları Google Play Platformu üzerinden yurtdışındaki
kullanıcılar tarafından indirilerek kullanılıyordu. Bu kullanım dolayısı ile Sonia Hanım
ilgili dönemlerde önemli tutarlarda reklam geliri payı elde etmiştir. Bu gelir özgünlük
ve kusursuz işleyiş yönleri ile sanat eseri hassasiyeti ile tasarlanan yazılımlar karşılığı
elde edilmiştir. Daha çok akıllı telefonlara indirilerek kullanılan bu uygulamalar,
sanattan yemek tariflerine, dini bilgilerden şaka amaçlı kullanımlara kadar birçok
amaçla kullanılmaktaydılar.
Diyagram 1
YURT DIŞI

Sonia DOUMANDJİ
(UYGULAMA
GELİŞTİRİCİSİ)

GOOGLE
IRELAND
GOOGLE-PLAY
ADMOB

YURTDIŞI
KULLANICI
(UYGULAMALARI
İNDİREN
KULLANAN)

Diyagram 1’de de görüldüğü üzere, Sonia DOUMANDJİ ve onun gibi bilgisayar
programcıları tarafından geliştirilmiş uygulamalar, Google firması tarafından platform
vasıtası ile yurtdışı kullanıcılara, onların uygulamayı indirmelerini sağlamak üzere
iletilmekteydi. Geliştiriciler tarafından Google Platformuna yüklenen bu uygulamalar
üzerindeki reklam alanı vasıtası ile, global reklam ağlarından biri olan AdMob aracılığı
ile tüketicilere satış yapan ve reklam vermek isteyenlerden reklam geliri elde

*

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi
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edilmekteydi. Bu şekilde elde edilen reklam bedellerinin bir kısmı uygulama
geliştiricilerine aktarılmaktaydı.
Bu şekilde reklam geliri payı elde eden Sonia DOUMANDJİ herhangi bir vergi dairesinde
mükellefiyet tesis ettirmemiş ve vergi beyanında bulunmamıştır. Ancak 2020 nisan
ayında bu konu da Vergi Denetim Kurulunca vergi incelemesi yürütüldüğünü öğrenmiş
ve internet ortamında aynı dertten mustarip şahıslara ulaşarak oluşturulan whatsapp
grubuna üye olmuştu.
Bir sabah kep “kayıtlı elektronik posta” adresine gelen vergi inceleme yazısı ile işler
büyük bir ciddiyet kazandı. Yazının çıktısını alarak doğrudan mali müşavirine oradan da
mali müşavirini de alarak daha önce üye olduğu bir kulüp vasıtası ile tanıdığı bir vergi
danışmanı Boran KAYA ile görüşmeye gittiler. Konu kısa bir selamlaşma faslından
hemen sonra vergi incelmesine geldi. Sonia hanım “Boran bey azizim, bu inceleme
sonucu hapis yatmayacağım değil mi? diye sordu endişeyle. Boran bey kahkahayla
gülerek “hayır tabii ki Sonia hanımcığım, en kötü senaryo olarak ödenmeyen vergiler
cezaları ve gecikme faizleri oranında ekonomik bir yükümlülükle karşılaşabilirsiniz,
müsterih olunuz” diye yanıtladı. Hem süreç hakkında hem de olası sonuçları hakkında
önemli, doyurucu ve yönlendirici bilgiler aldıktan sonra biraz olsun teskin olan Sonia
hanım görevli vergi müfettişi ile görüşmeye beraber gitmek üzere Bora bey ile
sözleştikten sonra o gün rahatlamış olarak evine döndü.
Nisan ayının son günü itibari ile Vergi Müfettişi Nalan ŞEN ile yapılan ön görüşme ve
incelemeye başlama tutanağının imzası ile vergi incelemesi resmen başladı. Süreç
içinde Sonia Hanım, mali müşaviri Ahmet Bey ve Bora Bey birkaç kez görevli müfettişle
görüşmüş son aşamaya kadar Vergi Müfettişi Nalan Hanım ketum davranmış
değerlendirmenin devam ettiği yolunda ifadeler kullanmıştır.
Ekim 2020 yılında Sonia DOUMANDJİ’nin 2016 ve 2017 yılındaki faaliyetine yönelik
yürütülen vergi incelmesi tamamlanmış ve mükellef hakkında Gelir Vergisi, Geçici Gelir
Vergisi ve Katma Değer Vergisi tarhiyat ve ceza işlemleri yürütülmüştür. İncelemenin
son aşaması olan vergi inceleme tutanağının imza aşamasında Sonia DOUMANDJİ vergi
danışmanıyla birlikte her ne kadar elde ettiği gelirin serbest meslek kazancı olduğunu
ve Gelir Vergisi Kanunu (GVK) 18. madde istisnasından ve Katma Değer Vergisi Kanunu
(KDVK) açısından ise uygulamaları indiren kişilerin yurtdışında olmasından dolayı
işlemlerin hizmet ihracatı kapsamında olduğunu ileri sürse de beyan ve açıklamaları
dikkate alınmamıştır (indiren kişilerin yurtdışından bağlanan IP’lerden oldukları sistem
dökümleri ile incelemeye ibraz edilmiştir).
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Yürütülen inceleme sonucu düzenlenen Gelir ve Geçici Vergi raporlarında, Sonia
DOUMANDJİ ’nin tasarladığı yazılımlar için bu yazılımların “eser” niteliğinde
olduklarına dair Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı belge almadığı ayrıca belirli bir marka
bilgisayar ve akıllı telefon kullanması dolayısı ile (sermaye ağırlıklı bir faaliyet) ticari
faaliyetten kaynaklı ticari kazanç elde ettiği iddia edilmiştir.
Düzenlenen Katma Değer Vergisi raporlarında ise, bu işlemlere dair fatura
düzenlenmediği gerekçesi ile işlemlerin ihracat istisnasından yararlandırılamayacağı
(hizmet ihracatı usul şartı) iddia edilmiştir.

SORULAR:
•

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) kapsamında kazanç, irat ve gelir
kavramlarını araştırarak vak’a kapsamında değerlendiriniz.

•

Aşağıda yer alan mevzuat hükümlerini de dikkate alarak Sonia DOUMANDJİ’nin
faaliyetini ve elde ettiği kazancın türünü değerlendirilip tartışınız (Ticari
faaliyetin tanımı ile ilgili ayrıca akademik nitelikte bir araştırma yapınız).

•

Elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olduğunu düşünüyorsanız, Sonia
DOUMANDJİ’nin aşağıda yer alan Gelir Vergisi istisna hükmünden yararlanılıp
yararlanamayacağını değerlendirilip tartışınız.

•

Katma Değer Vergisi açısından, nihai tüketicilerin tümünün yurtdışındaki
müşteriler oldukları dikkate alındığında, işlemlerin hizmet ihracı
hükümlerinden yararlanılıp yararlanamayacağını değerlendirilip tartışınız.

•

Katma Değer Vergisi uygulamasında “Destinasyon Prensibini” araştırarak
konuyu bu kapsamda tekrar değerlendiriniz.
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EKLER:
İlgili Mevzuat Hükümleri:

193 Sayili Gelir Vergisi Kanunu1

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. ve 2. maddeleri aşağıdaki gibidir.

Mevzu Madde 1: “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin
bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.”

Gelirin unsurları Madde 2: “Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır :
1. Ticarî kazançlar,
2. Ziraî kazançlar,
3. Ücretler,
4. Serbest meslek kazançları,
5. Gayrimenkul sermaye iratları,
6. Menkul sermaye iratları,
7. Diğer kazanç ve iratlar.
Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde
gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.”

Ticari Kazancın Tarifi Madde 37 : “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan
kazançlar ticari kazançtır.
Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı kazançlar ticari kazanç sayılır:
1 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi (GV) Kanunu: 06.01.1961 tarihli ve 10700
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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1. Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit
harmanlarının işletilmesinden;
2. Coberlik işlerinden;
3. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden;
4. Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu
işlerinden;
5. Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanların
bu faaliyetlerinden;
6. Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren
5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya
tamamen satılmasından; elde edilen kazançlar.
7. Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar.
Kollektif ortaklıklarda ortakların, adi veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandite
ortakların ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir. (66'ncı
madde hükmü mahfuzdur.)
Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu kanunda yazılı gerçek (Bilanço veya
işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edilir.
Özel okul ve hastanelerle benzeri yerleri işleten serbest meslek erbabı, serbest meslek
kazançlarını da işletmenin kayıtlarına ithal edebilirler.”
Aynı kanunun 65. maddesinde Serbest Meslek faaliyeti “… sermayeden ziyade şahsi
mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan
işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına
yapılmasıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.
Ayrıca aynı kanunun 18. maddesi : “Serbest Meslek Kazançlarında: Müellif, mütercim,
heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların
kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri,
bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon
senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo,
televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki
eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve
temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden
müstesnadır.
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Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan
bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına
engel teşkil etmez.
Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94’üncü maddesi uyarınca tevkif
suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.
Bu madde kapsamındaki kazançları toplamı 103’üncü maddede yazılı tarifenin
dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Bu
durumda olanların, 94’üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma
yükümlülüğü yoktur.” Şeklinde düzenlenmiştir.
135 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin2 İstisnaya Dair Bölümü:
“…
Söz konusu istisnanın uygulanmasında, aşağıda yer alan şartların topluca mevcudiyeti
zorunlu olup, bu şartlardan herhangi birisini taşımayan gelirlerin istisnadan
faydalanması mümkün bulunmamaktadır.
1. Elde edilen gelir serbest meslek kazancı olmalıdır. Sözlü veya yazılı bir hizmet
sözleşmesi ile herhangi bir işverene bağlı olan kişinin, hizmet sözleşmesi kapsamına
giren faaliyetleri 18’nci madde belirtilen faaliyetlerden olsa dahi, söz konusu
faaliyetlerden sağladığı gelir serbest meslek kazancı olmayıp ücret olduğundan, bu
maddede yer alan istisnadan faydalanması mümkün bulunmamaktadır.
2. Söz konusu serbest meslek kazancı; müellif, mütercim, heykeltıraş, ressam bestekar
ve mucitler veya bu sayılanların kanuni mirasçıları tarafından elde edilmiş olmalıdır.
3. Kazanç yukarıda açıklanan kişiler tarafından;
a) Şiir, hikâye, roman, makale, röportaj, karikatür, film, radyo ve televizyon senaryo ve
oyunu gibi eserlerinin gazete, dergi, radyo ve televizyonda yayınlanması,
b) Kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmaları veya
bunlar üzerinde mevcut haklarını devir ve temlik etmeleri veya kiralamaları,
karşılığında elde edilmiş olmalıdır.

2

25.02.1982 tarihli ve 17616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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4. Yukarıda sözü edilen eserlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkındaki Kanun
hükümlerine göre, eser niteliğinde olması ve ihtira beratlarının da tescil edilmiş
bulunması gereklidir.
…”
Katma Değer Vergisi Kanunu3
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinin 1. fıkrası gereği verginin
konusu kapsamında ilk olarak aşağıdaki işlemler yer almaktadır.
“Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:
1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve
hizmetler,
…”
KDV’nin 11. ve 12. maddelerinin ilgili kısımları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
“Mal ve Hizmet İhracatı
Madde 11
1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:
a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için
yapılan hizmetler,
…”
“İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler
Madde 12
1. Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş
olmalıdır:
…
2. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan
alıcılar ile yurtiçinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet
gösteren şubelerini ifade eder. Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan
hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.
25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu: 2.11.1984 tarihli
ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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3

a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.
…”
KDV Uygulama Genel Tebliği’nin4 ilgi bölümü (II. A.2) aynen aşağıdaki gibidir:
“2. Hizmet İhracı
3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre yurtdışındaki müşteriler için yapılan
hizmetler vergiden istisna edilmiştir.
2.1. İstisnanın Kapsamı
3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna
olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2)nci maddesine göre;
- Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,
- Hizmetten yurtdışında faydalanılması,
gerekir.
Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına
düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.”
Aynı tebliğin istisnanın beyanı ve tevsiki kısmında aşağıdaki açıklama yer almaktadır.
“2.2. İstisnanın Tevsiki ve Beyanı
Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile
tevsik edilir. Hizmet faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya
dökümlerini gösteren liste verilir. Bu belgelerin istisnanın beyan edildiği dönemde
beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekir. İstisnanın beyanı için,
hizmete ait ödeme belgesinin (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge,
banka dekontu vb.) temin edilmiş olması zorunlu değildir.”

4

26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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AC TECH AND COLD AUTOMATION CASE
Gökberk CAN*
Rezart DEMİRAJ†
Ahmed YAMEN‡
This case focuses on the increased importance of internal controls when public
governance lacks quality. Alex, Michael, and Jonathan were fresh out of university
when they established AC Tech. Survival and success of the business were the partners'
main focus. The ambition helped them to shift the business from air-condition (AC)
maintenance to AC assembly. While AC Tech was growing fast, they never took the
internal controls into consideration. The demand for automation systems-added AC
was increasing, and they established Cold Automation to turn the demand into profit.
Despite expectations, Cold Automation consumed the sources of AC Tech. From the
very first day, Alex's goal was to be the sole owner. He took his steps very carefully on
that purpose. He hired the least qualified candidate, Jane, as the finance manager to
manage the finances discreetly from his partners. Cold Automation's failure to succeed
created an opportunity for Alex to walk towards his goal. He manipulated Jane to
record fictitious transactions between Cold Automation (debit) and AC Tech (credit).
By this, when he approached his partners with the intention of separation, he could
acquire their shares for a price lower than the fair value.

Questions:
1. Discuss the ethical issues involved. Choose a professional body and identify
the ethical standards violated in the body's code of conduct.
2. Discuss the ethical dilemma of Jane (financial manager) by considering the
fraud triangle concept.
3. Do you think the internal control system in the company is adequate? How is
it affected by the country's public governance and the institutional
environment?

2018 – An unsettling event at the office
As she was returning home from a long day at work, Jane felt disconcerted. That day
she and Alex, one of the business partners, just had the conversation she wished they
*

Asisstant Professor, American University of the Middle East, Accounting Department in
College of Business Administration, gokberk.can@aum.edu.kw
†
Asisstant Professor, American University of the Middle East, Accounting Department in
College of Business Administration.
‡
Associate Professor, American University of the Middle East, Accounting Department in
College of Business Administration.
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would never have. This job was everything to Jane, and she felt eternally indebted to
Alex for all the support. However, what he was asking unsettled her. As the finance
manager of both AC Tech and Cold Automation, she felt responsible for safeguarding
all three partners' interests. However, she had a hard time understanding how what
Alex was asking was even remotely justifiable. However, she was unaware of Alex's
intentions and could not fully understand the ramifications of what she was asked to
do. She could still sense that it did not bode well for the other two business partners.
Many questions were roaming in her head. What was she supposed to do? What
would happen to her job, her career, her family?

Introduction
Trenzalore is a small country known for its high corruption, lack of democracy, and
weak law enforcement. There is no financial market in the country. There are few big
companies, and the economy is dominated by small and medium-sized companies,
primarily family businesses. The accounting practice is mostly tax-oriented, and the
fair presentation of financial statements, in general, is not a priority for business
owners.
Jonathan, Alex, and Michael are former university classmates from the University of
Science in Trenzalore. After graduation in 2008, they started AC Tech, a small
workshop to provide air conditioner maintenance services for small and medium-sized
companies. Alex was mainly responsible for sales, customer relationships, and finance.
He owned 40% of the shares, with the remaining 60% shared equally between
Jonathan and Michael, who focused more on technical issues. They hired a CPA who
was solely responsible for tax filing preparation. After two years of activity, at the start
of 2010, they saw an opportunity to shift their business. They transformed the
company into an AC assembly company and started hiring labor for the assembly
process. By the end of that year, there were ten employees in the company.
2008 - Establishment of AC Tech
Since their university days, Alex has considered himself as having the strongest
leadership skills among the three. He always enjoyed networking with other people,
which proved crucial to the survival of their business, especially during the early stage.
As students, Jonathan and Michael performed better than Alex. After graduation, they
continued to be hardworking and highly skilled, but they lacked the managerial skills
that characterized Alex. This led Alex to believe that somehow, his contribution was
much more valuable than that of his two friends. It bothered him to see that they did
not recognize his contribution properly. He always dreamed of having a company of
his own, but he never had the chance to materialize his dream due to lack of funds.
Nevertheless, he never gave up on his dream, always saying to himself that he "only
had to wait patiently for the right time to come." In the meantime, while he was still
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sharing the company with his friends, all he could do was try to run the company
single-handedly.
AC Tech started as a maintenance workshop in 2008. However, it became an assembly
company that produces job-order air conditioning (AC) units in 2010. Their client
portfolio includes hospitals, hotels, universities, and contractors. Management and
production are on the same premises. The partners orally agreed that they would not
receive a salary. They would wait for annual dividends for their personal expenses.
They can withdraw, and the amount will offset at the end of the year with the accrued
dividends. If the amount of the dividends is less than the personal payments, it will not
affect their ownership.

2011 - AC Tech's Current Internal Controls
The partners never reviewed the company processes after the business was shifted to
assembly. They did not test the production variances, nor did they count inventory.
Inventory flow was documented without sequence numbering. They only assigned
duties to the labor and were notified when workers finished order production. To
Alex's understanding of AC Tech, everything was under control, despite nothing being
reported. Although his partners expressed their concerns about the needed
improvements to internal controls, Alex told them it would be a costly and timeconsuming activity and would never benefit the organization. AC Tech is using three
different software for business operations. They store proposals and accepted offers
in customer relationship management (CRM) software.
Meanwhile, all financial transactions are recorded into mid-level accounting software,
and payroll is calculated with the same accounting software. Inventory flows and bills
of material are tracked on Excel sheets. The sales and accounting department's
reporting process may take hours because none of the software shares the same
database or is suitable for import/export data.

2012 - Establishment of Cold Automation
Cold Automation was primarily established to increase AC Tech's product value with
automation systems. It also provides refrigeration solutions for its third-party clients.
The automation system is run by a specific device that is programmed by the software.
It places a high value on the AC systems, and an automation system mounted at AC
Tech's price is double that of the standard version. They followed the same dividends
policy at Cold Automation.
After beginning as a maintenance company, the AC Tech partners noticed an
increasing demand for automated AC systems. At first, they found a supplier to cover
the small demand. However, as the market grew, they saw this as an opportunity to
start a second company focused on automation systems. In 2012, they founded Cold
Automation in the same building. The two companies were going to share the
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premises, and 15% of the field was assigned to Cold Automation. In total, 80% of
shares were owned by Michael and Jonathan, and the remaining 20% belonged to
Alex. AC Tech was and still is the major Cold Automation client. However, they also
serve third-party companies for refrigeration systems, automation installations, and
upgrades. Michael and Jonathan hired three employees to start the operations. The
partners agreed that Michael and Jonathan would manage the operational side of the
company. At the same time, Alex would take care of its financial matters, as he has
been doing at AC Tech. AC Tech would financially support Cold Automation until it
claimed a significant market share.
After the establishment of Cold Automation, Alex could not keep up with both
companies' financial management, and he insisted on handpicking a finance manager
that would work under his direct supervision. He reassured the other partners that he
would be entirely fair and transparent in his selection. After conducting a number of
interviews with professionals of different qualification levels, Alex decidseveralJane,
one of the least qualified candidates, because, during the interviews, he learned that
she was the sole provider for her big family, and he felt that in this way, she would be
easier to control. Alex informed Jane personally that she was the selected candidate,
and she was very happy about it. He made sure to mention that he personally insisted
on hiring her against the other partners' concerns about her qualifications. She told
him that she felt indebted to him and that she would repay his favor. Alex justified this
choice by showing them some résumés of candidates who were even less qualified.

2016 - Financial Issues after Cold Automation Establishment
Four years after its establishment, Cold Automation was never able to reach its
projected levels. The company has been facing operating losses and cash collection
issues due to its third-party services since its establishment. Cold Automation could
not break the barrier of being a small company. Whenever it is short on cash, it
borrows from AC Tech, as the same partners own both companies. Due to this
relationship, AC Tech has a credit balance on Cold Automation records, despite Cold
Automation being the supplier. The finances of both companies are managed by Jane,
who reports directly to Alex. They are practically run as a single company. Due to
financing Cold Automation, AC Tech started to have liquidity issues in 2016. To
overcome this problem, Alex used such practices as factoring receivables, offering
larger discounts to customers for early collection, and bank borrowing. After the credit
limit was reached, Alex started to use notes receivable as collateral to obtain loans.
After calculating the annual finance expenses trend, Alex saw that the interest expense
spiked with the establishment of Cold Automation, and it increased from year to year.
Alex thought that his partners depended on the free cash that AC Tech created and
that they were carelessly spending it. According to Alex, they were ignoring the
inefficiencies in third-party sales. At the end of 2016, he invited his partners to discuss
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the future of Cold Automation and its current problems. In the year-end meeting, he
told them that Cold Automation is consuming the success of AC Tech. Even after four
years, they failed to manage properly a small company that still does not have a large
client portfolio. Jonathan and Michael reassured him that Cold Automation would be
a successful investment in 2017. After, they finished the meeting and signed the
minutes.

2017 - Internal Controls after Five Years
At the end of 2017, AC Tech and Cold Automation had 90 and 30 employees,
respectively. The partners were unconcerned with establishing new departments,
underdeveloped procedures, asset safeguarding, and compliance. As Alex was
responsible for the management of AC Tech, he never took the time to review the
procedures. When the CPA recommended him to revise the workflow, he replied, "Do
not fix it; it is not broken." In both of the companies, there were common problems
that the partners always ignored. Employees can work overtime, regardless of
necessity. According to the country's regulations, overtime work must be reported to
the government authorities.
However, the company avoids these statements and pays the overtime off the record.
Management expects that employees will not sue the company when they resign.
However, many employees have gone to court and executed their right to get their
overtime via bank account (causing a duplicate payment). The partners accidentally
witnessed that the production department employees sell waste material in exchange
for cash. No action was taken against these employees. Due to their clients being in
different cities, the employees make duty tours with the company's cars. They spend
travel expenses on how they want; they do not have to report the advances with
receipts. Many employees were caught speeding on the highway. Management paid
the tickets and never issued a warning to these employees. Sales mainly depend on a
single company and its subsidiaries. The sales department does not follow any new
investments (constructions or public investments) and only expects to prepare offers
when requested. This creates an advantage for competitors. Like AC Tech, Cold
Automation does not have a proper, functioning internal control system. Cold
Automation employees felt that AC Tech employees were superior in hierarchy due to
the loss of economic power.

2018 - Alex's Intentions
In 2017, Alex noticed that Michael and Jonathan's personal expenses were always
higher than their accrued dividends. They were never questioned about their balances.
He wrote an email informing the balance issue:
My Dear Partners/Brothers,
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As you know, when we established AC Tech, we agreed that we would not receive any
salaries. We would wait for the dividends because our effort, risk, and sacrifice for this
company could not be measured with money. On the same day, we also agreed to
balance dividends and personal expenses. My personal account is also in deficit, but
yours are higher and increasing from year to year. I am awaiting your solution to this
issue.
Regards
He got responses a week later, but he was not satisfied with what he read. Alex noticed
that despite the discussions with his partners, he observed that Cold Automation's
failure deepened in the third quarter of 2017. Alex called Jane to his office.
Alex: We never reflected overheads to Cold Automation, but enough is enough. I want
you to charge 15% of every overhead to their balance. They never asked how much
electricity, water, gas, or food we pay in their name. So, starting in 2018, for every bill
we have from the vendors, 15% will be charged. Most importantly, you will not pay
them anything other than orders for AC production.
Jane: Okay, sir. Starting in January, I will be debiting their balance with 15% of our
monthly bills. I am not sure how I can explain this to them.
Alex: You have nothing to discuss with them. If they say something, redirect them to
my office.
Later that day, in his discussions with his wife and brother, he told them that he was
evaluating the possibility of acquiring the shares from his partners. According to him,
AC Tech was too big to hand to them because he always saw himself as the company's
main source of success. His wife approved the decision but reminded him that AC Tech
has a higher firm value than Cold Automation, causing a burden on the family budget.
They agreed on the idea that they would reduce the payment to a minimum level. Alex
knew this plan would not be possible by simply negotiating with his partners.
In mid-2018, Cold Automation grew more and more as they did not make any
payments to AC Tech for the charged overhead. Alex developed a plan to offset the
fair value of AC Tech with Cold Automation receivable balance. His calculation was
simple; when the time was right to depart, he would first demand the credit balance
of Cold Automation. Alex entered Jane's room to inform her she must follow a highly
important issue:
Alex: I need you to record the usual monthly cash payment from AC Tech to Cold
Automation, but this time I need you to make it $75,000 instead of $50,000.
Jane: Look, Alex, I do not feel comfortable about these entries.
Alex: Why? We have been doing this for months. After all, they are both companies of
the same owners, and cash does not need to move physically because, as you know,
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we keep the cash for both companies at the same place. If these reasons are not
enough, they do not affect tax payments in any way, which is the main reason we keep
the records.
Jane: Well, to my understanding, these entries are creating a receivable for AC Tech
and, at the same time, liability for Cold Automation, both of which do not exist. What
is more important, no cash is moving from one company to the other.
Alex: Why the sudden concern, Jane? We have been financing Cold Automation since
the first day, and nothing happened. It is just a dead investment; we cannot let
Jonathan and Michael destroy AC Tech too. At least, by recording these journal entries,
we are protecting AC Tech.
Jane: I am afraid the other partners are starting to suspect, and you know how they
felt about me when you hired me. For how long can we do this anyway?
Alex: I know you have responsibilities and a big family to support. At the same time,
the country faces a major economic crisis, but I can assure you there is nothing to
worry about. Let me share something with you for the first time: This partnership will
end soon, and I will be the sole owner of AC Tech, and I want you to be in this company
when that day comes. You know I always protected you, and I will go on with you in
the new order of AC Tech.

2019 - Discussion of Separation
It became difficult for Jonathan and Michael to run Cold Automation while ending
2018. They were not happy with AC Tech's payment cuts and monthly charged
expenses. They had loud and everlasting arguments with Alex, even in front of the
employees. After six months, they could not make any payments to employees and
suppliers with the current cash flows. They reviewed the liabilities to estimate a cash
flow. They saw that Cold Automation has a liability to AC Tech after offsetting the
balances with receivables and payables.
Alex invited his partners for a discussion of the future of their partnership.
Alex: Gentlemen, I requested this meeting to discuss our future. First, Cold
Automation is not going anywhere; after all these years wasted, your competitors left
you in the dust. You literally failed as directors of Cold Automation.
Michael: What do you mean by "you failed?"
Alex: I have no authority in Cold Automation; I am bringing the cash whenever you are
short. I do not have any idea about what you have been doing all these years.
Jonathan: So what do you want to do?
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Alex: I want to buy your shares at AC Tech because I do not see any potential with your
management style. You only see AC Tech as a financial resource for your wasteful
activities.
Michael: How much do you offer?
Alex: We need someone to assess both firms; then, the net payment will be calculated
after deducting how much Cold Automation owes to AC Tech.
Jonathan: That is ridiculous. You are a Cold Automation partner; all the problems that
we are facing are also your responsibility.
Alex: It is not ridiculous, also not my responsibility. I do not have my signature on the
authorized list. Any resource that you wasted is on you. How you share, Cold
Automation is your problem. I promise you I will pay you whatever is left of AC Tech's
firm value without negotiating the share price.
The partners requested the CPA find a consultant specialized in firm valuation.
According to the consultant's report, AC Tech has a fair value of $10m, and Cold
Automation's fair value is $4m. AC Tech has a debit balance of $3m on Cold
Automation after receivable and payable are offset. They finalized the partnership and
exchanged the shares by signing the contracts at the notary. Alex was enjoying the fact
that, for a good bargain, he acquired the company he was dreaming of from the first
day.
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CARILLION VAK’ASI*
Yasin ŞEKER+
“Making tomorrow a better place.”
“Yarınları daha güzel bir yer haline getirmek için.”
(Carillion's mission)
“Carillion was no ordinary company, and no ordinary collapse.”
“Carillion sıradan bir şirket ve sıradan bir çöküş değildi.”
(House of Commons, 2018)

Carillion Şirketi, 1999 yılında Tarmac Şirketinin faaliyet alanlarını bölmeye karar
vermesi sonucunda inşaat ve profesyonel hizmetler iş grubuna yönelik faaliyet
göstermek amacıyla 14.000 çalışan, yıllık tahmini 1,8 milyar sterlin hasılat ve 200
milyon sterlin piyasa değeri ile borçsuz olarak kuruldu (Santos, 2020). Adı genellikle
büyük projelerle anılan Carillion, Birleşik Krallık’ta yeni yüksek hızlı tren yolu projesi
(High Speed Two - HS2), okullara yemek hizmeti, hapishanelerin yönetimi, güneş
enerjisi santrali, akıllı otoyollar trafik kontrol sistemi, askeri personel lojmanlarının
bakımı, hasta yatağı hizmeti, Kraliyet Opera Binası, Birmingham Kütüphanesi, Tate
Modern ve Hükümet İletişim Merkezi (Government Communications Headquarters GCHQ) binasının yapımı başta olmak üzere Eğitim, Adalet, Savunma ve Ulaştırma
Bakanlıklarını kapsayan yaklaşık 450 hükümet sözleşmesine imza attı. Carillion büyük
sözleşmelerle birlikte hızla büyüyerek Birleşik Krallık'taki en büyük ikinci1 inşaat ve
profesyonel hizmetler sunan şirket konumuna geldi. Birleşik Krallık hükümetiyle yaptığı
kamu özel ortaklığından elde edilen hasılat, 2016 yılda 5,2 milyar sterlin olup toplam
hasılatının %33’ü idi.2 Kanada, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde de faaliyet
göstererek çok uluslu bir şirket konuma gelen Carillion, 2016 yılı itibarıyla 19 bini
Birleşik Krallıkta olmak üzere 43 binin üzerinde çalışana sahipti (House of Commons,
2018).
Vak’anın amacı tümü gerçekte yaşanmış bir işletmecilik durumunu tartışmaya açmaktır.
Olayların ele alınış tarzlarının doğru veya yanlış olduğunu göstermez. Vak’a, temelde House of
Commons olmak üzere kamuya açıklanmış bilgilere dayanmaktadır.
+
Dr., Hitit Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman ABD,
yasinseker01@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-0513-7682
1
The Construction Index, Top 100 construction companies 2014.
2
Investigation into the government’s handling of the collapse of Carillion.
*
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Hızla büyüyen Carillion farklı birçok projeye sahip bir şirket olarak sürekli yeni projelere
de teklif sunmaya devam etti. Piyasadaki rakiplerini de satın almaya çalışan Carillion,
2006'da Mowlem’i 350 milyon sterline, 2008’de Alfred McAlpine’i 565 milyon sterline,
2011’de Eaga’yı 350 milyon sterline satın aldı. Bu satın almalar farklı açılardan
tartışmalıydı. Carillion 2006'da Mowlem’i ve 2008’de Alfred McAlpine’i satın aldığında,
Carillion’un emeklilik planı açıklarının sorumluluğunu da satın aldı. Çünkü Carillion tam
bu zamanlarda 605 milyon sterlinlik bir emeklilik açığını (pension deficit) kapatmak için
daha fazla fon ayırmayı reddetti. 2011’de Carillion ısıtma ve yenilenebilir enerji
hizmetleri tedarikçisi Eaga’yı satın almadan önce Eaga’nın 31 milyon sterlin kârı vardı.
Ancak satın alma tarihinden 2016 sonuna kadar üst üste beş yıl Eaga toplam 260 milyon
sterlin zarar etti (Abdullah ve Khadaroo, 2019). Diğer bir ifadeyle, Carillion Energy
Services (CES) olarak yeniden markalaştırılan Eaga, satın alma işleminden sonraki beş
yıl içinde hasılatında %95’lik bir düşüş yaşadı. Fakat bu beş yıllık dönemde satın alma
sırasında oluşan şerefiye için herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı ayrılmadı (Brown,
2020).3
Carillion için gelecekte büyük problem olabilecek sorunlar birikiyordu. Mowlem, Alfred
McAlpine ve Eaga şirketlerini net varlıklarından çok daha fazlasına satın aldı.
Mowlem’den 431 milyon sterlin, Alfred McAlpine’den 615 milyon sterlin ve Eaga’dan
329 milyon sterlinlik şerefiye kaydı yaptı.4 Diğer bir ifadeyle, bu satın alımların her biri
için Carillion’un bilançosunda kaydedilen şerefiyenin değeri, satın alma fiyatlarından
daha yüksekti. Bu yüksek tutarlı maddi olmayan varlıklar, Carillion’un bilançosunun iyi
görünmesine katkı sağladı. Carillion hızla büyürken yönetim kurulu şirkete sermaye
arttırma fırsatlarını reddetti ve harcamaları borçlanma yoluyla finanse etti. Bu
durumdan rahatsız olan yatırımcılar, hisselerini satmaya karar vererek bu kararlarını
uygulamaya başladı. Örneğin; Standard Life Investments, şirketteki hisselerini Aralık
2015’ten itibaren satmaya başladı. Hisseleri satma kararına “Carillion’un satın almalar
ve yüksek temettü ödemeleri nedeniyle yakın vadede azalması muhtemel olmayan
yüksek borç yükünü ve kurumsal yönetim konusundaki endişelerini” gerekçe olarak
gösterdi.5 Bir başka aktif yatırımcı olan Kiltearn Partners’ın CEO’su Murdo Murchison

3

Performanstaki bu düşüş, gelecekteki kazançların satın alma sırasında planlanandan daha
düşük olabileceği ve bu da şerefiyenin değer düşüklüğüne uğraması gerektiği anlamına
gelmektedir.
4
Carillion plc, Annual Report and Accounts 2006; Carillion plc, Annual Report and Accounts
2008; Carillion plc, Annual Report and Accounts 2011.
5
Letter from Standard Life Aberdeen to the Chairs.
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ise şirketinin Carillion hisselerini elden çıkarmayı seçmesinde “sürdürülebilir olmayan”
temettü ödemelerinin önemli bir faktör olduğunu belirtti (House of Commons, 2018).
Ocak 2017 yönetim kurulu tutanaklarına göre de şirketin o zamanki CFO’su Zafar Khan
nakit tasarrufu yapmak ve borç yükünü azaltmak için temettü dağıtımı yapmamayı
önerdi. Ancak Zafar Khan, denetim komitesi başkanı Andrew Dougal ve geçici CEO olan
Keith Cochrane’nin6 muhalefetiyle karşılaştı. Her ikisi de temettü dağıtılmamasına
yönelik bir duyurunun piyasaya göndereceği olumsuz mesajla ilgili endişelerini dile
getirdi. Keith Cochrane, borcun azaltılması konusunda piyasaya doğru zamanda bir
mesaj göndermenin uygun olabileceğini belirtti. Fakat piyasaya mesaj göndermek için
doğru zaman, yönetim kurulu tarafından dört aydan biraz uzun bir süre sonra
yatırımcılarda tedirginlik yaratacak bir kâr uyarısı7 duyurusu yapılana kadar gelmedi.
Carillion Mart 2017’de yayımlanan 2016 yılı faaliyet raporunda, “şirketin kuruluşundan
bu yana sürekli olarak temettü payını artırdığını” gururla ifade etti. Gerçekte,
Carillion’un temettü ödemelerinin, değişken finansal performansıyla çok az ilişkisi
vardı. Önceki yıllarda, Carillion’un kârı sabit bir oranda artmıyor ve faaliyetlerden
sağladığı nakit akışları önemli ölçüde değişkenlik gösteriyordu. 2012 ve 2013 yıllarında,
inşaat işlerinin azalması nedeniyle şirkette faaliyetlerden sağlanan nakit girişinden
daha fazla nakit çıkışı oldu. Ancak bu yıllarda yönetim kurulu yalnızca temettü ödemeye
devam etmekle kalmayıp, bunları karşılayacak nakit akışı olmamasına rağmen temettü
tutarını artırmaya karar verdi. Dikkat çekici bir şekilde, bu politika 10 Temmuz 2017
tarihindeki kâr uyarısının bir parçası olarak temettüler tamamen askıya alınana kadar
devam etti. Hatta 2016 yılı için 55 milyon sterlinlik son temettüyü, bu uyarıdan sadece
bir ay önce (9 Haziran 2017’de) ödedi (House of Commons, 2018).
Richard Adam8, Carillion’un temettü ödemelerindeki amacının emekliler, personel ve
hissedarlar dâhil olmak üzere birçok paydaşın ihtiyaçlarını dengelemek olduğunu ifade
etti. Fakat konu emeklilik planları olduğunda aslında bir denge söz konusu değildi. Zira,
2011-2016 yılları arasında Carillion, emeklilik planı açığını kapatmaya yönelik
ödemelerindeki 246 milyon sterline kıyasla 441 milyon sterlinlik temettü ödedi.
Temettü ödemelerinin emeklilik ödemelerinin neredeyse iki katı olmasına rağmen,
6

Öncesinde kıdemli bağımsız icracı olmayan yönetici görevini yürütmüştür.
Kâr uyarısı (profit warning), borsada işlem gören bir şirket tarafından yatırımcılara borsa
aracılığıyla verilen bir uyarı beyanıdır. İlgili şirket bu şekilde yatırımcıları, şirketin önümüzdeki
çeyrekte kârının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre önemli ölçüde düşeceği, hatta şirketin zarar
edebileceği konusunda uyarması anlamına gelmektedir.
8
Nisan 2007'den Aralık 2016'ya kadar Carillion’da CFO görevini yürütmüştür.
7
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Keith Cochrane temettülere öncelik verildiğini reddetti. Carillion’un artan net borcu,
şirket zor durumda kalana kadar yönetim kurulu için çok az endişe kaynağı oldu. Keith
Cochrane, 2015’te net borç ve emeklilik açığını “daha az endişe verici” olarak
nitelendirdi. Ancak geriye bakıldığında, şirket yöneticileri net borç ve emeklilik
açığındaki pozisyonlarının sürdürülemez olduğunu kabul etti. Yönetim Kurulu Başkanı
olan Philip Green ise yönetim kurulunun “net borcu daha erken azaltmadığından”
pişman olduğunu söyledi ve sermaye arttırma fırsatlarının değerlendirilmediğini ifade
etti.9
Her yıl ödenen temettüleri artırma kararlılığı Carillion’un sağlıklı ve başarılı bir şirket
olarak algılanması sağladı. Şirketin son yıllarında yöneticiler artan borçlanmaya, düşük
yatırım seviyelerine ve büyüyen bir emeklilik açığına rağmen temettü ödemeyi seçti.
Carillion’un karşılaştığı nakit akışı sorunları en üsttekileri etkilemedi (Work and
Pensions Committee, 2018). Örneğin, CEO Richard Howson, finansal performans
hedeflerinden hiçbirini karşılamamasına rağmen, maaşındaki 2015’te %8 ve 2016’da
%9’luk bir artış ile 245 bin sterlinlik (maaşının %37’si) bonus aldı. Yönetim Kurulu
Başkanı Philip Green’in 2016 yılında maaşı %10 artarken (House of Commons 2018),
çalışanlar ise 2016’da yalnızca %2’lik mütevazı bir zam aldı.
Haziran 2017’de Carillion, en yüksek temettüsünü (55 milyon sterlin) ödemeden önce,
31 Aralık 2016’da sona eren yıl için 5,2 milyar sterlin toplam yıllık hasılat ve 146,7
milyon sterlin vergi öncesi kâr açıkladı. Sadece bir ay sonra, Carillion ani bir kâr uyarısı
yayımladı ve birkaç büyük sözleşmede düzeltme yaparak sözleşmelerin değerlerini
toplam 845 milyon sterlin azaltacağını duyurdu. Carillion bundan kısa bir süre sonra
büyük sözleşmelerin değerini ek 200 milyon sterlin daha azaltacağını bildirdi. Böylece
son yedi yılın kârı silindi ve Carillion’a 405 milyon sterlin üzerinde net borç kaldı.
Borçlanma yine çarpıcı bir şekilde artarak 961 milyon sterline ulaştı. Carillion hisse fiyatı
7 Temmuz 2017 Cuma günü 192 sterlinken, 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü 57
sterline düşerek toplamda %70 oranında düşüş yaşadı. 14 Temmuz 2017’de Ernst &
Young (EY), maliyet düşürme ve nakit tahsilat odaklı stratejik incelemesini desteklemek
üzere görevlendirildi.

9

Oral evidence: Carillion, HC 769 Q 233, Keith Cochrane.
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Yine bu tarihte 2006’dan beri kurumsal broker10 olan Morgan Stanley şirketi bu görevi
bıraktı ve yerine HSBC kurumsal broker olarak atandı. Aralık 2017’de yeni kredi
sağlayacaklar Carillion’a, Carillion tarafından hükümete bir destek paketi talebinde
bulunulmadığı sürece kredi verilmeyeceğini bildirdi. 31 Aralık 2017 tarihinde Carillion,
destek için hükümete resmi bir talepte bulundu. 3 Ocak 2018 tarihinde ise Birleşik
Krallık Finans Otoritesi (Financial Conduct Authority-FCA), Carillion’a, 7 Aralık 2016 ile
10 Temmuz 2017 tarihleri arasında şirket tarafından yapılan duyuruların güncelliği
hakkında bir soruşturma başlattığını bildirdi. 9 Ocak 2018 tarihinde Carillion, Ocak,
Şubat, Mart ve Nisan 2018’de vadesi dolacak olan vergi borçlarına ilişkin ertelenmiş
ödeme olasılığını araştırmak için İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi ile bir araya geldi.
Ancak bu görüşme olumlu sonuçlanmadı.
12 Ocak 2018 tarihinde Carillion, KPMG (78 bin sterlin), FTI Consulting (1 milyon
sterlin), EY (2,5 milyon sterlin), Slaughter ve May (1,2 milyon sterlin) dâhil olmak üzere
bir dizi danışmana ve avukata 6,4 milyon sterlin ödedi.11 13 Ocak 2018 tarihinde
Carillion, hükümete 10 milyon sterlini acil olmak üzere 160 milyon sterlinlik nihai borç
talebinde bulunan bir mektup gönderdi. 14 Ocak 2018 tarihinde ise hükümet Carillion’a
bu tür bir desteği sağlamaya istekli olmayacağını bildirdi. Yönetim Kurulu, Carillion’un
borçlarını ödeyemeyeceğine karar verdi ve 15 Ocak 2018 tarihinde şirketin borçlarını
ödemeyeceği gerekçesiyle mahkemeye zorunlu tasfiye için dilekçe sundu. Bunun
üzerine hisse fiyatı 14 sterline düştü. Carillion tasfiyesini sunduğunda sadece 29 milyon
sterlin nakdi bulunmaktayken bankalara 1,3 milyar sterlinden fazla borcu vardı.12 Bu
nedenle tasfiye talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Tasfiye için resmi tasfiye
memuru ve tasfiyeye yardımcı olmak üzere PricewaterhouseCoopers (PwC)
bünyesindeki özel yöneticiler atandı. Bu Birleşik Krallık tarihinin en büyük tasfiyesi
olarak kayıtlara geçti.
Bakan David Lidington kamu özel ortaklıkları nedeniyle konuyla ilgili bir açıklama
yapma ihtiyacı duydu. 15 Ocak 2018 tarihinde yaptığı açıklamada “Carillion’un finansal

10

Kurumsal broker (corporate broker) şirket yönetimine hisse senedi piyasaları ve bu
piyasalardaki hisselerin performansı ile yatırımcıların şirket hakkındaki görüşleriyle ilgili
bilgilendirme ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca piyasa duyuruları ve kurumsal yatırımcılarla
toplantıların düzenlenmesi gibi faaliyetlerde de yardımcı olmakta ve şirket birleşme ve
devralmalarında broker olarak atanabilmektedir. Detaylı bilgi için bakınız: Letter from Morgan
Stanley to the Chairs, 21 February 2018
11
Bknz: Ekler, Tablo 2
12
Carillion held just £29m in cash when it collapsed, Financial Times.
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zorluklarının nedeninin, çoğunlukla hükümet sözleşmelerinden kaynaklanmayıp özel
sektörle olan sözleşmelerle bağlantılı olduğunu” ifade etti. David Lidington ayrıca “özel
sektör sözleşmelerinin Carillion’un hasılatının %60’ından fazlasını oluşturduğunu ve
Carillion’un karşılaştığı sorunların büyük çoğunluğunun kamu sektöründen ziyade bu
sözleşmelerden kaynaklandığını” belirtti. 13
29 Ocak 2018 tarihinde Finansal Raporlama Konseyi (Financial Reporting Council- FRC),
Carillion’un 2014, 2015 ve 2016 yılı denetimlerine ilişkin KPMG’ye soruşturma başlattı.
19 Mart 2018 tarihinde ise FRC, Carillion’un finansal tablolarının Richard Adam ve Zafar
Khan tarafından hazırlanması ve onaylanmasıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu
(House of Commons, 2018).
Carillion’un bağımsız denetimi 1999 yılından beri 19 yıl boyunca KPMG tarafından
yapıldı.14 KPMG 19 yılda, vergilendirme ve diğer güvence hizmetleri için ek ücretlerin
yanı sıra Carillion’dan 29 milyon sterlin denetim ücreti aldı. Bu süre zarfında olumlu
görüş dışında başka bir görüş belirtmedi. KPMG Denetim Başkanı Michelle Hinchliffe,
bu sürenin “tarafsız olamayacak kadar uzun olduğuna inanmadığını” açıklayarak
konuşmasının devamında “Bağımsızlık benim için bir zihniyettir. Kendim ve tüm
ortaklarım için bağımsızlık ve dürüstlük mesleğimiz için kesinlikle kritik öneme
sahiptir.” şeklinde bir yorum yaptı.15 KPMG, sözleşmelerden doğan hasılatın
tanınmasının Carillion’un hesaplarındaki en riskli noktalardan birisi olduğunun
farkındaydı. Fakat raporlarında bu konuya doğrudan hiçbir şekilde atıfta bulunmadı.
KPMG 31 Aralık 2016 bağımsız denetim raporunda da olumlu görüş belirtti (Herbert,
2018). 29 Ocak 2018’de, Carillion’un çöküşünden kısa bir süre sonra, daha önce
belirtildiği üzere FRC tarafından açılan soruşturmalara ilişkin KPMG bir itirazda
bulunmadı ve dahası “kamu yararına hareket eden düzenleyicilerin Carillion gibi yüksek
profilli davalarla ilgili denetim çalışmalarını gözden geçirmesinin önemli olduğunu”
belirtti (House of Commons, 2018).
Carillion’un tasfiyesini araştırmak üzere görevlendirilen milletvekilleri, KPMG Denetim
Başkanı Michelle Hinchcliffe, Carillion’u denetleyen KPMG dış denetçisi Peter
Meehan’a çeşitli sorular yöneltti. Milletvekilleri, KPMG’nin Mart 2017’den önce,
özellikle borcun arttığı birkaç sorunlu sözleşmeyle ilgili olarak hiçbir kırmızı bayrak (red
13

Carillion Volume 634: debated on Monday 15 January 2018 c.634-635.
Birleşik Krallıkta 2014 yılında kabul edilen mevzuat, borsaya kayıtlı şirketlerin denetim
firmalarını en fazla 20 yıl sonra değiştirmelerini gerektirmektedir.
15
Oral evidence: Carillion, HC 769 Q 944–945, Michelle Hinchliffe.
14
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flags) belirtmemesine dair şüphelerini dile getirdi. Peter Meehan ise şirketin zorlukları
olduğunun farkında olduğunu ancak “bu zorluklarla başa çıkmak için kaynakları
olduğuna” inandığını belirtti. Ayrıca KPMG’nin herhangi bir soruşturmada "tam işbirliği
yapacağını" ve denetimlerinin "uygun ve sorumlu bir şekilde yürütüldüğünü" ifade etti.
Peter Meehan, bu durumun yaşanmasının sözleşmelerin karmaşık doğasına ve Mart
2017’de bağımsız denetim raporunun imzalanması ile Temmuz 2017’deki kâr uyarısı
arasında meydana gelen bir dizi gelişmeye bağladı.
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SORULAR:
1. Yönetim kurulu ve bağımsız denetim firması KPMG’nin işletmenin sürekliliği esası
hakkında raporlarında bir değerlendirme yapmamasını Türkiye Muhasebe Standardı 1
ve Bağımsız Denetim Standardı 570 kapsamında tartışınız.
2. KPMG’nin 19 yıldır Carillion’un bağımsız denetimini yapmasının bu vak’adaki
etkisini tartışınız. Size göre KPMG bağımsız davranmış mıdır? Zorunlu denetim firması
rotasyon süresinin daha kısa olması halinde bu olay yaşanır mıydı? Bağımsız denetim
ücretinin bu olaya etkisi var mıdır?
3. Carillion iyi bir kurumsal yönetime sahip midir? Bu olayda kurumsal yönetim
ilkelerine uyulmayan konular neler olabilir? Tartışınız.
4. Sapmanın normalleştirilmesi (normalization of deviance) kavramını araştırınız ve bu
vak’adaki durumu bu kapsamda değerlendiriniz.
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EKLER
Tablo 1: Carillion Şirketi için Önemli Olayların Zaman Çizelgesi
Tarih
Şubat 2006
Nisan 2007
Şubat 2008
Aralık 2008
Aralık 2009
Mart 2010
Eylül 2010
Ekim 2010
Nisan 2011
Haziran 2011
Aralık 2011
Ocak 2012
Mart 2013
Aralık 2013
Mayıs 2014
Haziran 2014
Aralık 2014
Temmuz 2015
Aralık 2016
1 Ocak 2017
1 Mart 2017
Mart Sonu ile 15
Nisan 2017 arası
8 Mayıs 2017
Mayıs 2017

7 Haziran 2017
8 Haziran 2017
9 Haziran 2017
4-5 Temmuz
2017
9 Temmuz 2017

10 Temmuz 2017
12 Temmuz 2017
14 Temmuz 2017
Ağustos 2017

Olay
Mowlem Şirketini 350 milyon sterlin karşılığında devraldı.
Richard Adam CFO olarak yönetim kuruluna atandı.
Alfred McAlpine Şirketini 565 milyon sterlin karşılığında devraldı.
Emeklilik Değerlemesi (Aktüeryal Değerleme).
Richard Howson CEO olarak atandı.
2008 yılı emeklilik değerlemesinin 15 aylık süresinin son tarihi.
Richard Howson COO olarak atandı ve yönetim kurulunda kaldı.
2008 yılı emeklilik değerlemesi kabul edildi.
Eaga Şirketini 298 milyon sterlin karşılığında devraldı.
Philip Green kıdemli icracı olmayan yönetici olarak yönetim kuruluna atandı
Emeklilik Değerlemesi (Aktüeryal Değerleme)
Richard Howson CEO olarak atandı.
2011 yılı emeklilik değerlemesinin 15 aylık süresinin son tarihi.
Emeklilik Değerlemesi (Aktüeryal Değerleme)
Alison Horner icracı olmayan yönetici olarak yönetim kuruluna atandı.
Philip Green Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.
2011 yılı emeklilik değerlemesi kabul edildi.
2013 yılı emeklilik değerlemesi kabul edildi.
Keith Cochrane kıdemli bağımsız icracı olmayan yönetici olarak yönetim kuruluna atandı.
Richard Adam CFO olarak emekli oldu.
Zafar Khan CFO olarak atandı.
2016 Faaliyet Raporu ve Hesapları yönetim kurulu tarafından imzalandı ve yayımlandı.
Richard Adam mevcut hisselerinin tamamını 534 bin sterlin karşılığında sattı.
Emma Mercer İnşaat Hizmetleri Finans Direktörü olarak İngiltere’ye döndü. Yaptığı
incelemeler sonucunda rahatsız olduğu bazı konuları Richard Howson ve Zafar Khan’ın
dikkatine sundu.
Richard Adam’ın 2014 yılı için uzun vadeli teşvik planı ödülleri verildi.
Richard Adam bu ödülleri toplam 242 bin sterlin karşılığında sattı.
Yönetim Kurulu, Emma Mercer endişelerini dikkate alarak alacakların muhasebeleştirilmesini
gözden geçirdi. KPMG tarafından yapılan incelemeler sonucunda varlıkların yanlış
sınıflandırıldığı, ancak hasılatın yanlış beyan edilmediği sonucuna varıldı. Bu durum bütün
sözleşmelerin daha geniş bir şekilde gözden geçirilmesi için tetikleyici oldu.
Yönetim Kurulu kültürel, yönetsel ve operasyonel eksiklikleri dikkate alan bir “alınan dersler”
etkinliği düzenledi.
Yönetim Kurulu olası bir özsermaye sorununa ilişkin bir sunumu değerlendirdi.
2016 yılı için 55 milyon sterlin nihai temettü ödendi.
Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu komisyoncuların (broker) önerilen hisse senedi
ihracını garanti altına almayacağı konusunda bilgilendirildi.
Philip Green, piyasaya yönelik “olumlu ve iyimser” bir duyuru için umutlu olmaya devam etti.
Richard Howson, CEO görevinden istifa etti ve yerine geçici olarak Keith Cochrane atandı.
Yönetim Kurulu, 2017 yılı ara finansal sonuçlarına dâhil edilmek üzere 845 milyon sterlinlik
azalma içeren sözleşme hükmünü kabul etti.
Carillion 845 milyon sterlinlik sözleşme hükmünlerini ve Grubun iş ile sermaye yapısının
kapsamlı bir incelemesini duyurdu.
Carillion hisse değeri 10 Temmuz’a göre %70 düştü.
EY, maliyet düşürme ve nakit tahsilat odaklı stratejik incelemesini desteklemek üzere
görevlendirildi. HSBC yeni komisyoncu (broker) olarak atandı.
Yönetim Kurulu, daha fazla kısa vadeli taahhütlü banka olanaklarının devreye alınması
gerektiğini tespit etti.
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3 Eylül 2017
11 Eylül 2017
29 Eylül 2017
24 Ekim 2017
17 Kasım 2017
1-7 Aralık 2017
11 Aralık 2017
22 Aralık 2017
2017 Aralık
Sonları
31 Aralık 2017
3 Ocak 2018

4 Ocak 2018
9 Ocak 2018

12 Ocak 2018

13 Ocak 2018
14 Ocak 2018
15 Ocak 2018

16 Ocak 2018

18 Ocak 2018
24 Ocak 2018

29 Ocak 2018
19 Mart 2018

Zafar Khan, mali bir güncellemeyle yönetim kurulunu endişelendirdi.
Zafar Khan CFO görevinden alındı ve yerine Emma Mercer atandı. EY’den yeni icracı olmayan
direktörler atandı ve dönüşüm görevlisi (transformation officer) görevlendirildi.
Yarıyıl sonuçları, 200 milyon sterlinlik bir kâr azaltma kaydı daha içeriyordu.
Emeklilik katkılarının ertelenmesi kararlaştırıldı, 100 milyon sterlin teminatsız ve 40 milyon
sterlin teminatlı yeni banka finansmanı serbest bırakıldı.
Şirketin borç sözleşmelerini ihlal etmeye doğru ilerlediğinin duyurusunun yanı sıra üçüncü kâr
uyarısı yapıldı.
Haftalık nakit akışındaki değişen varsayımlar, şirketin kısa vadeli nakit akışı tahminlerini önemli
ölçüde azalttı.
Carillion’un en büyük hissedarı olan Kiltearn Partners, hissesini yarıya indirdi.
Finansal alacaklılarına verilen nakit akışı tahmini, şirketin Mart 2018’de 20 milyon sterlinden
daha az kullanılabilir nakde sahip olacağını gösterdi.
Yeni kredi sağlayacaklar şirkete, şirket tarafından hükümete bir yaklaşımda bulunulmadığı
sürece başka bir feragatname verilmeyeceğini bildirdi.
Şirket, destek için hükümete resmi bir talepte bulundu.
Birleşik Krallık Finans Otoritesi (Financial Conduct Authority-FCA), Carillion’a, 7 Aralık 2016 ile
10 Temmuz 2017 tarihleri arasında şirket tarafından yapılan duyuruların güncelliği hakkında
bir soruşturma başlattığını bildirdi.
Şirket, yeniden yapılandırma çabalarının durumu ile kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyacını
görüşmek üzere hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.
Şirket, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 2018’de vadesi dolacak olan vergi borçlarına ilişkin
ertelenmiş ödeme olasılığını araştırmak için İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) ile bir
araya geldi. Görüşme olumlu sonuçlanmadı.
Carillion, KPMG (78 bin sterlin), FTI Consulting (1 milyon sterlin), EY (2,5 milyon sterlin),
Slaughter ve May (1,2 milyon sterlin) dâhil olmak üzere bir dizi danışmana ve avukata 6,4
milyon sterlin ödedi.
Şirket, Kabine Ofisine, 10 milyon sterlin acil olmak üzere 160 milyon sterlinlik nihai bir talepte
bulunan bir mektup gönderdi.
Kabine Ofisi şirkete bu tür bir desteği sağlamaya istekli olmayacağını bildirdi.
Yönetim Kurulu, şirketin borçlarını ödeyemeyeceğine karar verdi.
Yöneticiler, şirketin borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle mahkemeye zorunlu tasfiyesi için
dilekçe sundu. Bu talep mahkemeler tarafından kabul edildi ve tasfiye memuru olarak atanan
resmi tasfiye memuru, tasfiyeye yardımcı olmak üzere PwC bünyesindeki özel yöneticiler
atandı.
Hükümet, tasfiyeyi desteklemek için 150 milyon sterlin ayırdıklarını ve resmi tasfiye
memurunu tazmin etmek için şarta bağlı bir sorumluluk yüklediklerini duyurdu.
Milletvekili ve İş Sekreteri Greg Clark, İflas Servisine ve resmi tasfiye memuruna, Carillion’un
başarısızlığının nedenleri ve yöneticilerin davranışlarıyla ilgili soruşturmalarını hızlı bir şekilde
takip etmelerini isteyen bir mektup yazdı.
Geçici İzin Rejimi (Temporary Permissions Regime - TPR) Carillion’un emeklilik planlarının
finanse edilmesiyle ilgili bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.
Çalışma ve Emeklilik ile İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Komiteleri, Carillion’un yönetimi ve
idaresi, emeklilik planlarına sponsorluğu, şirket ve emeklilik planı kanunu, düzenlemesi ve
politikası üzerindeki daha geniş etkileri hakkında ortak bir soruşturma başlattı.
FRC, Carillion’un 2014, 2015 ve 2016 KPMG denetimlerine ilişkin soruşturma başlattığını
duyurdu.
FRC, Carillion’un finansal tablolarının Richard Adam ve Zafar Khan tarafından hazırlanması ve
onaylanmasıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Kaynak: (House of Commons, 2018)
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Şekil 1: Carillion’un Temettü Dağıtımı
Kaynak: Carillion plc annual reports and accounts 2011–2016 (House of Commons, 2018)

Şekil 2: Carillion’un Toplam Hasılatı
Kaynak: Carillion plc annual reports and accounts 2005–2016 (House of Commons, 2018)
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Şekil 3: Carllion’un işletme sermayesi oranı
Kaynak: Carillion plc annual reports and accounts 1999–2016 (House of Commons, 2018)

Şekil 4: Carillion’un son 7 yıllık kârı, 2017 düzeltmesiyle silindi
Kaynak: Analysis of Carillion plc’s annual report and accounts 2010–2017(House of Commons,
2018)
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Şekil 5: Carllion’un toplam özkaynakları
Kaynak: Carillion plc’s Annual Report and Accounts 2005-2017 (House of Commons, 2018)

Tablo 2: Carillion’un Danışmanlara Yaptığı Ödemeler (12 Ocak 2018 itibarıyla)
Danışman
KPMG
Willkie Farr & Gallagher UK
Sacker & Partners
Mills & Reeve
Lazard & Co
FTI Consulting
Freshfields Bruckhaus Deringer
Ernst & Young
Clifford Chance
PricewaterhouseCoopers
Akin Gump
Slaughter and May
Toplam

Tutar (£)
78,000
164,016
37,211
20,621
551,716
1,018,666
91,165
2,508,000
149,104
276,000
305,549
1,196,093
6,396,141

Kaynak: House of Commons, 2018
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Tablo 3: Tasfiye Memuru Atanan Şirketler
15 Ocak 2018 tarihinde tasfiye memuru atanan şirketler
• Carillion Plc
• Carillion Construction Limited
• Carillion Services Limited
• Planned Maintenance Engineering Limited
• Carillion Integrated Services Limited
• Carillion Services 2006 Limited
25 Ocak 2018 tarihinde tasfiye memuru atanan şirketler
• Carillion LGS Limited
• Carillion Asset Management Limited
• Carillion Energy Services Limited
• Carillion Fleet Management Limited
• Everprime Limited
• Postworth Limited
• TPS Consult Limited
• Carillion Specialist Services Limited
• Carillion Utility Services Limited
• Carillion AM Government Limited
• Sovereign Hospital Services Limited
• Carillion JM Limited
• Carillion Holdings Limited
• Carillion Project Investments
• Schal International Management Limited
• Sovereign Consultancy Services Limited
• Dudley Bower Group plc
• PME Technical Services Limited
• PME Partnerships Limited
• Carillion Professional Services Limited
• Carillion Property Services Limited
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WASTE MANAGEMENT & ARTHUR ANDERSEN*
Nevzat GÜNGÖR+
“To preserve the integrity of his reports, the accountants must insist upon absolute
independence of judgment and action. The necessity of preserving this position of
independence indicates certain standards of conduct.”
-Arthur E. Andersen in a 1932 Lecture on Business Ethics
“Onayladığı raporların doğruluğunu ve güvenilirliğini korumak için muhasebeci kesin
olarak, yargılarında ve davranışlarında bağımsızlığını koruyabilmelidir. Bu yargı ve
davranış bağımsızlığının korunabilmesi, bazı davranış kurallarının benimsenmesini
gerektirir.”
-Arthur E. Andersen, 1932'de İş Etiği Üzerine Bir Derste

1. GİRİŞ
1,7 milyar dolarlık birikmiş kâr indirimi ile Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük
kâr düzeltmesini yapan Waste Management şirketi aynı zamanda tarihin en ilgi çekici
muhasebe skandallarından birinin başrolüdür. Diğer başrol ise, dönemin 5 büyük
denetim firmasından biri olan Arthur Andersen firmasıdır.
"Waste Management Skandalı” faaliyet gösterdiği pazarda lider konumda bulunan bir
şirketin, konumunu korumak için başvurabileceği yaratıcı muhasebe uygulamalarına
örnek teşkil etmektedir. Vak’anın asıl odak noktasında ise Arthur Andersen’in denetim
sürecindeki eksiklikleri ve yaşanan bu muhasebe skandalı karşında aldığı tutum yer
almaktadır.

2. WASTE MANAGEMENT
Waste Managemet’in faaliyetlerinin kökeni 1893'te Harm Huizenga adlı Hollandalı bir
göçmenin Chicago'da küçük bir ücret karşılığında çöp toplamaya başlamasına
dayanmaktaydı. Harm, iki dünya savaşı sonrası ekonomik ve sosyokültürel açıdan
değişen bir toplumun atıklarını etkin bir şekilde yöneterek yıllar içinde güvenilir bir
müşteri tabanına sahip olmuştu.

*
+

Bu vak’a kamuya açık bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır.
Arş. Grv. Dr., İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe Anabilim Dalı
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1968 yılında ise Harm’ın torunu olan Wayne Huizenga, Dean Buntrock ve Larry Beck ile
birlikte Waste Management, Inc.'i kurmuştu. 1971 yılında şirket halka açılmıştı.
1980'lerde Waste Management, Service Corporation of America'yı (SCA) satın alarak
ülkedeki en büyük atık nakliyecisi olmuştu. Hızla büyümesini devam ettiren şirket 1982
yılında 1 milyar dolar hasılata ulaşmış ve 1990’lı yıllara gelindiğinde 1.000’den fazla
şirketi satın almıştı. Bu yıllarda yıllık geliri yaklaşık 10 milyar dolar bandına yaklaşmıştı.
Waste Management uzun süredir sektörde lider olmasına rağmen, rakiplerin ve çevre
sektöründeki değişikliklerin artan baskısı altında kalmaya başlamıştı. Şirketin hasılatı
artmasına rağmen net kâr rakamları düşüşe geçmişti.

3. 1997 YILINDA ŞİRKETİN DURUMU
Waste Management, 28 Mart 1997'de SEC’e sunulan Form 10-K’da1, kendisini atık
yönetimi hizmetleri sağlayıcısı olarak tanımlamaktaydı. 10-K Formundaki açıklamalara
göre, şirketin ana faaliyet konusunu; konut sahipleri, sanayi kuruluşları, belediyeler,
ticari müşteriler ve diğer atık yönetimi firmaları için katı atık toplama, transfer etme,
kaynak geri kazanımı sağlama ve atık bertaraf etme hizmetleri oluşturuyordu. Şirket
ayrıca elektrik üretiminde kullanılmak üzere düzenli depolama tesislerinden metan
gazının uzaklaştırılmasına yönelik hizmetler de sunmaktaydı. Bu hizmetlere ek olarak,
tehlikeli atık ve diğer kimyasalların uzaklaştırılması, arıtılması, depolanması ve bertaraf
edilmesi de işletmenin faaliyetleri kapsamındaydı.
Formda yer alan açıklamalarda şirket 1968 yılından itibaren geçen 28 yılda atık
yönetimi konusunda dünya lideri konumuna ulaştığını belirtiyordu. 1996 yılının
sonunda şirket yaklaşık 9,2 milyar dolar hasılat ve 192 milyon dolar net kâr
raporlamıştı. Net varlıklar ise yaklaşık 18,4 milyar dolardı. Şirketin hisse senetleri New
York Menkul Kıymetler Borsası’nda 36 dolardan satılmaktaydı. Hisseler ayrıca
Frankfurt, Londra, Chicago ve İsviçre borsalarında da işlem görmekteydi.
Sektörde lider olmasına ve yıllar içerisinde artan satış tutarına rağmen şirketin kârlılığı
azalmaktaydı. Bu durumu artan rekabet ve çevresel konularda farkındalığın artması da
tetiklemişti. Aralık 1994'ten 1996'ya kadar olan dönemde hasılat %8,3 artmıştı. Net kâr
ise bu dönemde %75,5 oranında azalmıştı.
İşletmenin 1994-1996 yıllarına ait ilgili gelir tablosu hesapları aşağıda özetlenmiştir:

1

Form 10-K, SEC tarafından talep edilen ve şirketin finansal performansının kapsamlı bir özetini
veren yıllık bir rapordur.
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Tablo 1: 1994, 1995 ve 1996 Yıllarına Ait Satış ve Net Kâr Rakamları (Milyon $)
1994

1995

1996

Satışlar

8.483

9.053

9.187

Net Kâr

784

604

192

İşletme yönetiminin raporda yer alan açıklamaları da rekabetin nedenini ve boyutlarını
ortaya koyuyordu. Yönetim, hizmetlerin fiyatlandırması, kalitesi, güvenilirliği ve
kullanılan ekipman türünün sektördeki rekabetin seyrini belirleyen başlıca unsurlar
olduğunu raporda özellikle belirtiyordu. Kaliteli hizmet sunma gerekliliği maliyetleri
arttırıyordu. Bu durum, elde ettikleri vergi gelirlerini kullanarak atık toplama
hizmetlerini daha düşük ücretlerle müşterilere sunabilen il yönetimleri ve belediyeler
ile rekabeti zorlaştırıyordu. Ayrıca bu dönemde sanayi şirketleri de kendi atık toplama
işlemlerini gerçekleştirmeye başlamıştı. Atık yönetimi sektöründe faaliyet gösteren
özel şirketlerde gün geçtikçe artıyordu.
31 Aralık 1995 ve 31 Aralık 1996 itibariyle şirket varlıklarının yarısına yakını, arazi
(çoğunlukla atık yok etme sahaları), binalar, taşıtlar, makine ve teçhizatlardan
oluşmaktaydı. Bu kalemler toplam varlıkların yaklaşık %52’sine tekabül ediyordu.
Şirketin atık yok etme sahaları yaklaşık 27.000 hektarlık bir alana yayılmıştı. Şirketin
21.400 adet atık toplama ve taşıma araç ve ekipmanı, 1,6 milyon konteyner ve 25.100
sabit atık sıkıştırma tablası bulunmaktaydı. 1996 yılı itibari ile şirketin 16 adet çöpten
enerji üreten tesisi, 8 kojenerasyon2 tesisi, 2 kömür işleme tesisi, 3 biyokurutma3 tesisi
ve 1 adet atık su tesisi faaliyetlerini aktif olarak sürdürmekteydi.

4. YOLSUZLUĞUN ORTAYA ÇIKIŞI
5 Ocak 1998 tarihinde şirket bir basın açıklaması yayımlayarak 1996 yılının 1. ve 2.
çeyreklerinde yayımladığı finansal raporların revize edildiğini açıklamıştı. Ayrıca basın

2

Kojenerasyon elektrik ve ısı enerjisinin eşzamanlı üretildiği sistemdir. Elektrik ve ısı enerjisinin
tüketildiği yerde üretilmesini sağlayan bu sistem, elektrik üretilirken ortaya çıkan ısıl enerjiyi
sisteme geri kazandırır ve enerji tasarrufu sağlar.
3
Biyokurutma, kentsel atıkları kurutmak ve kısmen stabilize etmek için mekanik-biyolojik
arıtma tesislerinde kullanılan bir tür aerobik ayrıştırmadır. Biyokurutma reaktörlerindeki atık,
hava ve ısı yayılımı ile kurutur. Yüksek hava akım oranları ve karıştırma ile etkin kurutma
sağlanır.
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açıklamasında şirket yönetiminin 1994 ve 1995 yıllarına ait raporlarını da revize etmeyi
planladığı da belirtilmişti.
Yapılan revizyonlar SEC’in Kurumsal Finansman Bölümü’nden gelen talep üzerine
gerçekleştirilmişti. SEC, şirketin yönetim kurulu ve denetim komitesinin Kuzey Amerika
operasyonları hakkında büyük bir inceleme başlatmıştı. İnceleme kapsamında şirketin
varlıkları ve yatırımları araştırılmış, muhasebe politikaları ve tahminleri sorgulanmıştı.
Bu incelemeler taşıt ve ekipman amortismanı, depolama maliyetleri ve şirketin
maliyetleme sistemleri üzerine yoğunlaşmaktaydı. Şirket ayrıca, 1997'de istifa eden
eski icra kurulu başkanı (Chief Executive Officer-CEO) ve mali işler müdürünün (Chief
Financial Officer-CFO) yerine vekaleten yeni bir CEO ve CFO atadığını açıklamıştı.
28 Ocak 1998'de şirket yönetimi, 1992-1996 yılları arasındaki çeşitli gider kalemlerini
revize edeceklerini bildiren bir başka basın açıklaması yapmıştı. Basın açıklaması ayrıca,
yapılacak olan revizyonun sadece gider kalemlerini kapsadığını, işletmenin satışlarını
etkilemeyeceğini belirtiyordu.
Tarihler 24 Şubat 1998’i gösterirken şirket 1997 yılının finansal tablolarının yanı sıra
1992-1996 yıllarının gider kalemlerinin revizyonlarını da açıklamıştı. Yapılan revizyon
sonrası durum Tablo 2’de sunulmuştur:
Tablo 2: Revizyon Sonrası Net Kâr
Yıl

Raporlanan

Revize Edilen

Fazladan Raporlanan

1992

850.036

739.686

%15

1993

452.776

288.707

%57

1994

784.381

627.508

%25

1995

603.899

340.097

%78

1996

192.085

(39.307)

+ %100

Kaynak: Mintz, 2013.
Yapılan revizyon sonrası şirketin yaklaşık 4 milyar dolar olan özkaynakları 1,3 milyar
dolara kadar gerilemişti.
Şirket 1996 yılı kâr tutarı olan 192 milyon doları 39,3 milyon dolar zarar olarak
güncellemişti. Şirket yönetimi bir süre sonra 1996 yılında raporlanan vergi öncesi kâr
tutarını 1,43 milyar $ fazla ve vergi giderlerini de 178 milyon dolar eksik gösterdiğini
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itiraf etmişti. 1996 yılında manipüle edilen gelir tablosu kalemleri Tablo 3’de
sunulmuştur:
Tablo 3: Manipüle Edilen Kalemler
Hesap İsmi

Milyon $

Taşıt, ekipman ve konteyner amortisman giderleri

509

Aktifleştirilen faiz giderleri

192

Katı atık depolama sahası bakım maliyetlerine ilişkin giderler

173

Çevresel iyileştirmeye yönelik giderler

128

Karşılık giderleri (MDV değer düşüklüğü ile ilgili)

214

Diğer

216

Toplam

1.432

Kaynak: Mintz, 2013.
Bu açıklamalara ek olarak şirket yönetimi yaşanan olumsuzlukların ardından daha
muhafazakâr muhasebe politikaları ve uygulamaları benimsediklerini açıklamıştı. Tüm
bunların ardından şirketin maliyet muhasebesi uygulamaları revize edilmiş ve özellikle
amortisman ve değer düşüklüğü hesaplamaları için kullanılan kriterler güncellenmişti.
Ancak yaşanan olayların basına yansıması uzun sürmemişti. Çıkan haberlerden sonra
şirketin kredi notu düşmüş ve hisse senetleri 1/3 oranında değer kaybetmişti.
Yatırımcıların zararı yaklaşık 6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

5. MUHASEBE SKANDALI
Şirketin gerçekleştirdiği yolsuzluk, kazançları şişirmek için cari dönem giderlerini
uygunsuz bir şekilde ortadan kaldırmak veya ertelemek başta olmak üzere çeşitli
muhasebe manipülasyonlarını içeriyordu. Örneğin şirket, çöp kamyonlarının faydalı
ömürlerini uzatırken aynı zamanda kamyonların hurda değerlerinde artışlar yaparak
amortisman giderlerini azaltma yoluna gitmişti. Şirketin yapmış olduğu uygunsuz
muhasebe uygulamaları aşağıda sunulmuştur:
●

Amortisman giderlerinden kaçınmak ve giderleri ertelemek için çöp toplama
kamyonlarının faydalı ömürlerini uzatmak ve hurda değerlerini arttırmak,

●

Hurda değeri sıfır olan diğer duran varlıklara keyfi şekilde değer biçmek,
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●

Değer düşüklüklerini göz ardı etmek,

●

Başarısız projelerin zararlarını kayıt dışı bırakmak,

●

Faaliyet giderlerini gelir tablosu dışında bırakmak amacıyla çevresel
yükümlülük olarak raporlamak,

●

Faiz giderlerini aktifleştirmek,

●

Vergi giderlerini olduğundan eksik göstermek.

Yöneticiler finansal tablolarda yer alan sonuçların gerçekte olduğundan daha iyi
görünmesini sağlamak ve olası bir inceleme veya soruşturmadan kaçınmak için
netting4 ve geography5 olarak bilinen muhasebe manipülasyonlarını kullanmışlardı.
Netleştirme faaliyetleri, cari dönem muhasebe hilelerini, varlıkların satışından ya da
takasından elde edilen tek seferlik kazançlarla mahsup ederek, yaklaşık 490 milyon $'ı
finansal tablo dışı bırakmalarını sağlamıştı. Coğrafya olarak bilinen yöntem ile de
muhasebe kayıtlarını kullanarak, on milyonlarca doları gelir tablosundaki çeşitli
kalemler arasında taşımışlardı. Ancak seneler geçtikçe yapılan ayarlamalar işe yaramaz
hale gelmiş ve yolsuzluk ortaya çıkmıştı.

6. ARTHUR ANDERSEN
Arthur Andersen ve Waste Management arasındaki iş ilişkisi 1970’lere kadar
uzanıyordu. Andersen Waste Management’i 1971 yılından beri aralıksız olarak
denetlemekteydi. Şirketin halka açıldığı tarihten bu yana görev yapan tüm finans ve
muhasebe üst düzey yetkilileri (Chief Financial Officer-CFO; Chief Accounting OfficerCAO) daha önce Andersen'de denetçi olarak çalışmıştı. 1990'lı yıllarda ise, 14 eski
Andersen çalışanı şirketin kilit finans ve muhasebe pozisyonlarında çalışmaktaydı.
Andersen, 1990’lı yıllarda Robert Allgyer’i Waste Management’in sorumlu denetçisi
olarak görevlendirmişti. Allgyer, aynı zamanda firmada “Müşteri Hizmetlerinden
Sorumlu Ortak” ve “pazarlama direktörü” görevlerini de sürdürmekteydi.
Müşteri şirketler ile iyi ilişkilere sahip olması ile tanınan Allgyer’in sakin ve uyumlu bir
mizacı vardı. Allgyer, Waste Managemet’in sorumlu denetçisi unvanının yanı sıra
4

Netting (Netleştirme): Bir ödeme veya menkul kıymet mutabakat sisteminin katılımcısının
gönderdiği ve aldığı transfer emirlerinden kaynaklanan alacak ve borçların karşılıklı mahsup
edilerek tek bir alacak veya borca dönüştürülmesidir.
5
Geography (Coğrafya): Rapor edilen sonuçların sorgulamasına neden olacak öğeleri örtbas
etmek için gelir tablosu kalemlerinin birbiri arasında usulsüz şekilde transferidir.
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“hissedar değerini arttırmak” mottosu ile şirket tarafından kullanılmaya başlanmış olan
bir iş modelinin uygulanmasında da görev almaktaydı. Allgyer bu hizmetinden ötürü
şirketten hatırı sayılır miktarda gelir elde etmişti.
Görünürde bağımsızlığa gölge düşüren tüm bu yakın ilişkilere rağmen; Andersen
yaptığı denetimlerde, şirketin 1990’lı yıllarda başlayan uygunsuz ve agresif muhasebe
uygulamalarını tespit etmişti. Ayrıca firma bu uygunsuz uygulamaların şirketin finansal
tabloları üzerindeki etkisinin de farkındaydı. 1993 yılında, Andersen'in denetim bölümü
başkanı, Waste Management’ı "yüksek riskli bir müşteri" olarak tanımlamıştı. Şirket
Andersen'in "izlenen müşteri listesine" girmişti. Denetim firması, müşteri işletmenin
üst yönetimini defalarca uyarmış ve uygunsuz kâr artırma yöntemlerinden doğan
aksaklıkların düzeltilmesini istemişti. Ancak bu talepleri karşılıksız kalmıştı. Bunun
yerine, Waste Management üst yönetimi Arthur Andersen ile geçmişte meydana
gelmiş muhasebe aykırılıklarını telafi etmek ve muhasebe politikalarını değiştirmek
üzerine gizli bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmadan Waste Management’in denetim
komitesinin haberi olmamıştı.
Yapılan anlaşma, şirketin geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği yolsuzlukların gelecekteki on
yıl içinde bertaraf edilmesini içermekteydi. Anlaşmaya göre Andersen, Waste
Management şirketine çeşitli ayarlama kayıtları tavsiye edecekti. Böylelikle,
yolsuzlukların yıllar içerisinde telafi edilmesi amaçlanmıştı.
1993 yılının denetimi sırasında Andersen, finansal tablolarda çoğunluğu önceki
dönemleri ilgilendiren 128 milyon $ tutarında sapma tespit etmişti. Andersen yanlış
bildirimleri düzeltecek ayarlama kayıtlarını hazırlamıştı ancak şirket bu düzeltmeleri
yapmayı reddetmişti. Denetim ekibi de bu sapmanın 1993 yılı gelir tablosunu
etkilemediğine ve esas olarak önceki dönemlerle ilgili olduğuna karar vermiş ve olumlu
görüş içeren denetim raporunu yayımlamıştı.
1994 yılında ise aykırılıkların giderilmesi için 163 milyon $ tutarında ayarlama yapılması
gerekmekteydi. Ancak ayarlamalar yine yapılmamıştı. Ayrıca tüm bu aksaklıkların yanı
sıra denetçiler, faiz giderlerinin aktifleştirilmesiyle ilgili bir ihlal tespit etmişlerdi. Ancak
ilgili tutarların önemlilik düzeyini aşmadığına karar verilmiş ve bu yılda yine olumlu
görüş içeren denetim raporu yayımlanmıştı.
Waste Management 1995 yılında da ayarlama kayıtlarını yapmamıştı. 1995 yılı
içerisinde şirket hisse senedi alım satım işlerinden 160 milyon $'lık bir kazanç
kaydetmiş ve bunu alakasız işletme giderlerini ve yanlış beyanları dengelemek için
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kullanmıştı. Ancak ilgili tutarın önemlilik düzeyini aşmadığına karar veren Arthur
Andersen olumlu görüş içeren denetim raporu yayımlamıştı.
Takvimler 1996 yılını gösterdiğinde Andersen, gizli anlaşmayı uygulamayı
durdurmuştu. Bu durum Waste Management’in agresif muhasebe uygulamalarının
şiddetini daha da arttırmasına sebebiyet vermişti. Örneğin, şirket 1996 ikinci çeyrek
raporlarının açıklanmasından bir gün önce raporlanan kârı hisse başına dört sent kadar
arttırmıştı. Şirket 1996 finansal tablolarında, Andersen'in itirazlarına rağmen
netleştirme yöntemini kullanmaya devam etmişti. Şirket yapay olarak net kâr rakamını
114 milyon dolar arttırmıştı ve denetim ekibi bu olayı "bir kerelik" bir muhasebe sorunu
olarak değerlendirmişti. İlgili aksaklığın tek sefere mahsus olması ve rakamın belirlenen
önemlilik düzeyinin altında kalması gerekçeleri ile 1996 yılı finansal tabloları da olumlu
görüş almıştı.
Kısacası, Andersen denetçileri yapılan gizli anlaşmaya sadık kalarak ayarlama kayıtları
için önerilerde bulunmuştu. Anlaşmaya rağmen, Waste Management’in yöneticileri
finansal başarılarına gölge düşüreceği kaygısı ile ilgili ayarlama kayıtlarını yapmayı
reddetmişlerdi. Yıllar içerisinde hile ve yolsuzluklar devam etmiş ve finansal tablolarda
yer alan aksaklıklar düzeltilmemişti. Ancak, Arthur Andersen şirketin yıllık finansal
tabloları hakkında olumlu görüş içeren denetim raporları yayınlamaya devam etmişti.
Bu durumun meydana gelmesinde Andersen’in, müşteri şirketten 1991’den 1997’ye
kadar denetim ücreti olarak 7,5 milyon, denetim dışı danışmanlık işleri için de 11,8
milyon dolar tutarında gelir elde etmesi önemli rol oynamıştı.

7. SORUŞTURMA VE MAHKEME SÜRECİ
Mart 1998'de SEC, şirket hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
2002 yılında sonuçlanan soruşturmada şirketin kurucuları ve beş üst düzey yöneticisi
aleyhinde mali dolandırıcılık suçlaması ile beş yıldan fazla süren dava açılmıştı. Sanıklar
1992 ve 1997 yılları arasında Waste Management’in finansal sonuçlarını tahrif etmekle
ve kamuoyunu yanıltmakla suçlanmıştı.
SEC, yolsuzluğun arkasındaki itici gücün kurucu ortak, yönetim kurulu başkanı ve CEO
olan Dean Buntrock olduğunu belirlemişti. İddiaya göre, Buntrock kâr hedeflerini
belirleyen, hedeflenen kârı gerçekleştirmek için şirketteki hileli muhasebe kültürünü
teşvik eden kişiydi. Seneler boyunca, Buntrock ve diğer şirket yetkilileri, şirketin fiili
faaliyet sonuçlarını izlemiş ve bunları bütçede belirlenen üç aylık hedeflerle
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karşılaştırmışlardı. Ayrıca maliyet ve gider kalemlerini azaltmak ve kârı yapay olarak
şişirmek için bir takım “yaratıcı muhasebe uygulamaları” kullanmışlardı.
Dava dilekçesinde adı geçen yöneticiler arasında şirketin operasyon direktörü (COO) 6
Phillip B. Rooney ve genel müdür yardımcısı ve CFO’su James Koenig de yer almaktaydı.
SEC'ye göre Rooney, Waste Management ve iştiraklerinin kârlılığından sorumluydu.
Kayıt dışı bırakılan rakamlar onun onayından geçmekteydi. Şirketin faaliyetleri üzerinde
olumsuz bir etkisi olacağını düşündüğü konularda uygun muhasebe uygulamalarını
yetkisini kullanarak geçersiz kılmaktaydı. Koenig ise manipülasyonun
sürdürülebilirliğini sağlamaktan sorumluydu. Delillerin karartılması veya yok edilmesi
de onun görevleri arasındaydı. Koenig bir süre şirketin denetim komitesini, iç
denetçilerini ve bağımsız denetçileri sahte belgelerle yanıltmayı başarmıştı.
SEC’in 1998 yılında başlattığı soruşturmada Arthur Andersen firması da
suçlanmaktaydı. SEC‘in Andersen’in aleyhindeki suçlamalarının özeti aşağıda
sunulmuştur:
•
•
•
•
•

Waste Management’in 1993 ile 1996 yılları arasındaki yıllık finansal tabloları
hakkında, yanlış ve yanıltıcı denetim görüşü içeren rapor yayımlamak,
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştirilen
muhasebe uygulamaları ve muhasebe tahminlerini ölçmede başarısız olmak,
Şirketin aykırı muhasebe uygulamalarının bir kısmını tespit etmesine rağmen,
bu duruma göz yummak,
Önemlilik düzeyini hatalı olarak belirlemek,
Risk değerleme prosedürlerine çalışma kağıtlarında yer vermemek ve konu ile
ilgili herhangi bir açıklama yapmamak.

Skandalın patlak vermesi sonrası bile, Arthur Andersen, Waste Management’in
denetim ve danışmanlık işlerini yapmayı sürdürmüştü. Skandalın ortaya çıkmasını
izleyen 2000 yılında Waste Management, Andersen ile 48 milyon dolarlık denetim işi,
31 milyon dolarlık da denetim dışı işler için sözleşme yapmıştı. Ancak Enron skandalının
ortaya çıkmasından sonra Waste Management, bu sözleşmeyi iptal etmişti.
2001’de Waste Management, suçlamayı kabul etmemek şartıyla, 7 milyon dolarlık
tazminatı ödeyerek davayı kapatmıştı. Waste Management, SEC’e ödediği 7 milyon
6
COO şirketlerde icra kurulu başkanı olan CEO'nun ardından gelen en yetkili kişidir. İngilizce
açılımı Chief Operating Officer olan COO'nun Türkçe karşılığı ise operasyon direktörü,
operasyondan sorumlu başkandır.
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dolarlık cezai tazminattan başka, 1998’de davacı şirket ortaklarına da 228 milyon dolar
gibi büyük bir tazminat ödemek zorunda kalmıştı.
SEC tarafından açılan dava Ağustos 2005'te karara bağlanmıştı. Karara göre Waste
Management üst yönetimi, herhangi bir şirketin yöneticisi veya yetkilisi olarak görev
yapmaktan kalıcı olarak men edilmiş ve toplam 35 milyon $ tazminat cezası ödemeye
mahkûm edilmişti.
Arthur Andersen ise yaklaşık 7 milyon $’lık para cezasına çarptırılmıştı. Denetim
firmasının üç ortağı da işlenen dolandırıcılıktaki rolleri nedeniyle para cezası almışlardı.
Aynı zamanda üç yıl süreyle denetim görevi almaları da yasaklanmıştı.
Tüm bu yaşananlara (maddi kayıplara ve itibar kaybına) rağmen Waste Management
rakip bir firma tarafından satın alınmış ve faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişti
(Şirket Kasım 2021 tarihi itibariyle faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir).
Bu süreç Arthur Andersen için ise sonun başlangıcı anlamına geliyordu. Waste
Management skandalı bir domino etkisi yaratarak sırasıyla; Sunbeam, Arizona Babtist
Kilisesi Vakfı7, WorldCom ve Enron skandallarının patlamasına sebep olacaktı…
The ’90s were a go-go period in which the mentality was, if you weren’t getting rich,
you were stupid.
—Duane Kullberg, former CEO, Arthur Andersen
90’lar “zengin olamıyorsan ahmaksın” zihniyetine sahip hareketli bir dönemdi.
—Duane Kullberg, Arthur Andersen eski CEO’su

SORULAR:
1. Waste Management şirketinin gerçekleştirdiği usulsüzlükleri hile üçgenini göz
önünde bulundurarak yorumlayınız.
2. Arthur Andersen’in gerçekleştirilen hile ve usulsüzler karşısındaki tutumunu
“BDS 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin
Hileye İlişkin Sorumlulukları” Standardı çerçevesinde tartışınız.
3. Sizce Arthur Andersen meslek ahlakına aykırı davranışlarda bulunmuş mudur?
Konuyu “Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar” çerçevesinde değerlendiriniz.
4. Sizce Arthur Andersen’in denetim ekibi mesleki muhakemesini doğru şekilde
kullanmış mıdır? Waste Management’in denetiminde; denetimin planlanması
7

Amerika Birleşik Devletleri tarihinin dini kurumları ilgilendiren en büyük muhasebe skandalı.
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ve finansal tablolardaki önemli yanlışlık riskinin değerlendirilmesi çalışmalarını
“BDS 320 Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik”
standardı kapsamında tartışınız.
5. Sizce Waste Management’in 1993-1996 yıllarında yayımlanan denetim
raporlarında verilen görüşler doğru mudur? İlgili süreci “BDS 700 Finansal
Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama” ve “BDS 705 Bağımsız Denetçi
Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi” standartları uyarınca
tartışınız.
6. Arthur Andersen’in bu skandaldaki konumu nedir? Sizce bu skandalın asıl
sorumlusu veya sorumluları kimlerdir? Tartışınız.
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BAĞIMSIZ DENETİMDE YAŞANAN SORUNLAR:
BİR AKARYAKIT İŞLETMESİ VAK’ASI*
N. Gözde BİRCAN+

GİRİŞ
Finansal tablo kullanıcılarının işletmelere ait finansal tablolar ve diğer finansal bilgiler
hakkında ihtiyaca uygun ve tutarlı karar verebilmesi için ilgili bilgilerin geçerli ve
güvenilir olması gerekmektedir. Bağımsız denetim faaliyetinin temel amacı, finansal
tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda tarafsız bir
görüş hazırlamaktır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumunun (KGK) tanımına
göre bağımsız denetim; “işletmelere ait finansal tablolar ve diğer finansal bilgilerin,
finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence
sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla,
denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak
defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora
bağlanması faaliyetidir.” Bilindiği üzere bağımsız denetim, finansal tablo denetimi
olarak da adlandırılmaktadır.
Denetim faaliyetinin konusunun ağırlıklı olarak finansal tabloların denetiminden
oluştuğu bağımsız denetim, bağımsız (dış) denetçi adı verilen ve işletme ile herhangi
bir bağlantısı bulunmayan uzman ve bağımsız kişiler veya kurumlar tarafından
yürütülmektedir. Buna göre bağımsız denetim faaliyetini yürüten bağımsız
denetçilerin, bağımsız denetim faaliyetlerinde etik ilkelere ve kurallara uyumu esastır.
Bağımsız denetime duyulan güvenin zarar görmemesi için bağımsız denetçilerin
bağımsız denetim çalışmaları sırasında bağımsızlık ilkesine ve etik ilkelere aykırı
hareketlerde bulunmaması son derece önemlidir. Finansal tablo kullanıcılarının
bağımsız denetim çalışmaları sonucunda hazırlanan bağımsız denetim raporlarına
duyacağı güven, bağımsız denetçinin etik çalışması ve bağımsız denetim çalışmalarının
etik kurallara uygun olarak sürdürülmesi ile doğrudan ilişkilidir.
Bu vak’a, işletmelerde bağımsız denetim faaliyetleri sırasında yaşanan etik dışı
uygulamalara ve bazı aksaklıklara örnek teşkil etmektedir. Aynı zamanda işletmelerin
iç kontrol ve muhasebe sistemlerindeki çeşitli kontrol eksikliklerini de içermektedir.
Söz konusu vak’ada Full & Energy akaryakıt işletmesinin yıl sonu bağımsız denetim

*

Vak’ada şirketin, bağımsız denetim şirketinin ve kişilerin ismi ile sayısal veriler değiştirilmiş
olmakla birlikte, bu vak’ada bir akaryakıt işletmesinin gerçek bağımsız denetim çalışmalarına
ilişkin sorunlar tartışmaya açılmıştır. Vak’ada yer verilen bilgiler sınıf tartışmalarında kullanılmak
amacıyla kurgulanmış ve detaylandırılmıştır. Vak’a, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki denetim
derslerinde kullanılabilir.
+
Öğretim Görevlisi, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi
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çalışmaları sırasında yaşanan etik dışı uygulama ile işletmenin iç kontrol ve muhasebe
sistemlerinde gözlemlenen kontrol açıkları ve özellikli denetim işlemlerine ilişkin
bulgular ele alınmıştır.

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ İŞLETME HAKKINDA BİLGİLER
2000’li yıllardan önce faaliyete geçen Full & Energy A.Ş., (aşağıdaki bölümlerde Şirket
veya müşteri işletme olarak adlandırılmıştır) uluslararası ortaklığı olan bir akaryakıt
şirketi olup enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, sıvılaştırılmış petrol gazı
(LPG), doğalgaz ve jet yakıtı satışları yapmakta olup, dünya üzerinde geniş bir
perakende akaryakıt satış ağına sahiptir ve şirketin çok sayıda akaryakıt istasyonu
bulunmaktadır. Şirket, enerji sektöründe faaliyet gösterdiği için Enerji Piyasası
Denetleme Kurumu (EPDK) denetimlerine tabidir ve EPDK denetçileri tarafından da
denetlenmektedir. Full & Energy A.Ş., 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız
denetimini ‘’KLMN Bağımsız Denetim’’ şirketinden talep etmiştir.

BAĞIMSIZ DENETİM ÇALIŞMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
KLMN bağımsız denetim şirketinin enerji sektöründe deneyimi bulunmakta olup enerji
sektöründe faaliyet gösteren çeşitli holding şirketlerin denetimini yapmaktadır. KLMN
denetim şirketi, müşteri işletmenin bağımsız denetimini kabul edip etmemeye karar
vermek için öncelikle müşteri işletme hakkında araştırma yaparak bilgiler toplamaya
başlamıştır. Müşteri işletmenin müşterileri, satıcıları ve faaliyet konuları hakkında bilgi
edinmiştir. Bu araştırmalara ek olarak KLMN şirketinin bağımsız denetçileri, şirketin
eski denetçisi ile görüşmek için akaryakıt işletmesinden izin talep etmiş, ancak
akaryakıt işletmesi bu talebi olumsuz karşılamıştır. Gerekçe olarak da önceden
çalıştıkları bağımsız denetim şirketi ile zorunlu rotasyon süresi dolmamasına rağmen
denetim ücreti yüksekliği sebebiyle çalışmaya devam etmediklerini ve kötü
ayrıldıklarını bu yüzden şirketin kendileri hakkında haksız yorumlarda
bulunabileceklerini belirtmişlerdir. KLMN bağımsız denetim şirketi, enerji sektöründeki
tecrübesine ve topladığı bilgilere dayanarak akaryakıt işletmesinin bağımsız denetimini
kabul etmeye karar vermiş ve müşteri işletme ile denetim sözleşmesini imzalamıştır.
Müşteri işletmenin kabulünün ardından KLMN bağımsız denetim şirketi, denetim
faaliyetlerini organize etmeye başlamıştır. KLMN bağımsız denetçileri öncelikle
işletmenin iç kontrol yapısı hakkında bilgiler toplamıştır. Şirkette bir iç denetim
departmanı bulunmadığı için denetçiler iç kontrol hakkında bilgi edinmek amacıyla
şirketin genel müdürü ile görüşmüş ve şirket içi yönetmelikler (personel yönetmeliği,
şirket etik ilkeleri, vb.) ile şirketin organizasyon şemasını istemişlerdir. Ancak şirkette,
şirket içi yazılı herhangi bir yönetmelik bulunmadığı tespit edilmiştir. Ardından KLMN
bağımsız denetçileri, şirketin büyük bir akaryakıt işletmesi olması sebebiyle,
akaryakıtların bulunduğu şirket depolarını tek tek incelemişler ve depolarda giriş ve
çıkışlardan sorumlu ayrı bir personelin ya da depo sorumlusunun bulunmadığını tespit
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etmişlerdir. Bunun üzerine bağımsız denetçiler, işletmenin muhasebe sistemindeki iç
kontrollere yönelik bilgi edinmek amacıyla seçmiş oldukları birkaç akaryakıt alış ve satış
sürecini baştan sona test etmişler ve akaryakıtları tedarikçiden alan, depolarda
muhafaza eden ve satan kişinin aynı şirket personeli olduğunu gözlemlemişlerdir.
Ayrıca şirketin muhasebe müdürü Ergin Bey ile de görüşerek işletmenin muhasebe
sistemi hakkında bilgiler toplamışlardır. Ergin Bey, uzun yıllardır şirkette çalıştığı için
muhasebe departmanındaki yetkileri oldukça geniştir. Muhasebe kayıtlarını tutma ve
kontrol etme yetkisi kendisine aittir. Kendisine duyulan aşırı güven ve şirket içerisinde
bir iç denetim departmanının da bulunmaması sebebiyle Ergin Bey’i kontrol eden
kimse bulunmamaktadır. Tüm bu çalışmalara ek olarak bağımsız denetçiler, şirketin
yönetim kurulu ve denetim komitesi ile de çeşitli görüşmeler yapmışlardır. Elde edilen
tüm bu bilgiler doğrultusunda bağımsız denetçiler çalışmalarını, test edilen süreçlere
ilişkin bilgilendirici şemalar oluşturarak belgelendirmişler ve şirketin iç kontrol yapısını
değerlendirmişlerdir. Finansal tablolara ilişkin önemlilik düzeyi çalışması ve şirket içi
yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından görev listelerini içeren denetim
programlarını hazırlayarak, saha denetimi çalışmalarına fiili olarak başlamışlardır.
KLMN bağımsız denetçileri, kontrol riskini belirlemeden önce akaryakıt işletmesinin iç
kontrol sistemi hakkında işletmenin yöneticileriyle görüşmüş ve kontrol testleri
uygulamışlardır. İç kontrol sistemi hakkında elde edilen bilgiler ve kontrol testleri
sonucunda müşteri işletmenin iç kontrol sisteminde bazı alanlarda kontrol açıklarının
olduğu tespit edilmiştir. Müşteri işletmenin denetim riski bileşenlerini; doğal risk 0,30,
kontrol riski 0,70 ve bulgu riski 0,20 olarak planlamışlardır. Ayrıca iç kontrolle ilgili elde
edilen sonuçların ardından 7.000.000 TL olarak belirlenen önemlilik düzeyi 5.500.000
TL’ye düşürülmüştür.
Bağımsız denetim şirketi öncelikle akaryakıt işletmesinin 120 Alıcılar ve 320 Satıcılar
hesap detaylarını ve muavinlerini muhasebe departmanından temin etmiş ve 120
hesapta yer alan her bir alacak kaleminin hangi müşterilerden oluştuğunu listelemiştir.
120 Alıcılar hesabında yer alan 2019 yılı bakiyelerinin tamamı önceki yılın yıl sonu
bakiyeleri ile karşılaştırılarak bakiyelerdeki değişim yüzdeleri hesaplanmış ve 120
Alıcılar hesabı için para birimine dayalı örnekleme yöntemi (monetary unit samplingMUS) ile seçilen örnek hesaplar için mutabakat mektupları istenmiştir. Akaryakıt
işletmesinin muhasebe müdürü Ergin Bey ile görüşülerek işletmenin en çok çalıştığı
müşteriler, müşterilere tanınan ortalama vade süreleri ve işletmenin tahsilatta sorun
yaşadığı müşterileri hakkında bilgi alınmıştır. Ergin Bey, yapmış oldukları alacak
yaşlandırma (aging) çalışmasına göre ortalama vade sürelerinin 30-75 gün aralığında
olduğunu belirtmiştir. Alınan bilgiler doğrultusunda işletmenin tahsili şüpheli hale
gelen alacakları için karşılık ayırıp ayırmadığı işletmenin ilgili hesaplarından detaylı
olarak incelenmiştir. Ayrıca alacaklar ile ilgili avukat mektupları da istenmiş ve
incelenmiştir. Ortalama vade süresinin doğruluğu için ise alacak tahsil süresi KLMN
bağımsız denetçileri tarafından tekrardan hesaplanmıştır. Benzer işlemler 320 Satıcılar
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hesabı için de yapılmıştır. 320 Satıcılar hesaplarına ilişkin olarak işletmenin
satıcılarından yapmış olduğu alımlara yönelik hesap kesim (cut-off) testi yapılmıştır. Bu
test ile işletmenin 2019 yılı Aralık ayından son 5 fatura ve 2020 yılı Ocak ayından ilk 5
fatura seçilerek faturaların sıra numarası takip edip etmediği ve dönemsellik ilkesine
aykırı bir durum olup olmadığı kontrol edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda KLMN
bağımsız denetim şirketi denetçisi Ahmet Bey, 2020 yılına ait büyük tutarlı üç faturanın
2019 yılı içinde cari dönem alımı gibi kayda alındığını, ayrıca 2019 yılına ait büyük tutarlı
dört satış faturasının ise kayıtlara hiç alınmadığını tespit etmiştir. Ahmet Bey bu
durumu muhasebe müdürü Ergin Bey’e sorduğunda Ergin Bey durumu kabul etmiş ve
bunları kasıtlı olarak yapmadıklarını belirtmiştir. Ancak, ‘’bu hataların işletmenin genel
müdürü tarafından duyulması halinde kendisinin işine son verileceğini ve bu hatanın
bağımsız denetim şirketi tarafından duyurulması halinde ise, bir daha KLMN bağımsız
denetim şirketi ile çalışmalarının zor olduğunu’’ belirtmiştir. Bunun üzerine bağımsız
denetçi Ahmet Bey bu durumu görmezden gelerek saklamayı kabul etmiştir.
120 Alıcılar hesabı ve 320 Satıcılar hesabı ilgili yapılan çalışmaların tamamlanmasından
sonra KLMN bağımsız denetim şirketi denetçileri akaryakıt işletmesinin 300 ve 400
kodlu kredi hesapları, 100 kasa hesabı, 102 bankalar hesabı ve KDV ile ilgili hesapları
için de ilgili denetim çalışmalarını yapmışlardır. Kredi hesapları ile ilgili olarak müşteri
işletmenin USD cinsinden kredilerine yönelik kur farkları TCMB resmi kurları üzerinden
yeniden hesaplanmış ve krediler ile kur farklarının dönem sonu değeri tespit
edilmiştir.***
Ayrıca KLMN bağımsız denetim şirketinin çalışma kağıtları arasında akaryakıt
stoklarının denetimi ile ilgili olarak da aşağıdaki denetim bulguları yer almıştır;
“Bağımsız denetim yapılan 01.01.2019-31.12.2019 dönem aralığında Full &Energy
A.Ş.’nin varlıklarının büyük bir bölümünü (%70’ini) akaryakıt hammadde ve stokları
oluşturmaktadır. Söz konusu varlıklar sıvılaştırılmış petrol gazları, doğalgaz vb. gibi özel
nitelikteki stoklardır. Akaryakıt hammadde ve stoklarının fiyat, katılım payı ve
değerleme işlemlerinin spesifik nitelikte olması ve uzmanlık gerektirmesi sebebiyle söz
konusu stoklarda EPDK tarafından ilan edilen bilgiler esas alınmıştır. Şirketin finansal
tabloları içerisinde stokların önemli büyüklüğe sahip olması ile değerleme açısından
özel bir uzmanlık gerektirmesi nedeniyle stoklar, tarafımızca görüşü değiştirmeyen
ancak önemli olan bir konu olarak değerlendirilmiştir.”

***

Bu vak’a kapsamında bağımsız denetim sırasında uygulanan denetim çalışmalarının sadece
sınırlı bir kısmına (100, 102, 120, 300 ve 400 kodlu hesapların denetimine) yer verilmiş ve diğer
hesapların denetimine ilişkin yapılan çalışmalar vak’anın kapsamı dışında tutulmuştur.
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Yukarıda açıklanan denetim çalışmalarının tamamlanmasının ardından KLMN bağımsız
denetim şirketinin sorumlu ortak denetçisi, işletme yöneticileri için bir denetim raporu
hazırlamıştır. Raporun görüş ve görüşün dayanağı bölümlerine aşağıda yer verilmiştir;
Sınırlı Olumlu Görüş:
Full & Energy Anonim Şirketinin (Şirket) 31 Aralık 2019 tarihli finansal durum
tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer
kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile
önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo
dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
“Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen
konunun etkileri hariç olmak üzere ilişikteki finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık
2019 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap
dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarına (TFRS’lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle
gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır’’.
Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı:
Şirketin %20 orana sahip olduğu yurtdışı iştiraki niteliğindeki ABC Şirketinin
finansal bilgilerine, yönetimine ve denetçilerine olan erişimimize izin
verilmemesi sebebiyle, Full & Energy Anonim Şirketinin 31 Aralık 2019 tarihi
itibarıyla ABC Şirketindeki yatırımına ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
edilememiştir. Buna bağlı olarak herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği
tespit edilememiştir.
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim
Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere)
uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız,
raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine
İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK
tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık
Standartları Dâhil) (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle
ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız
olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin
diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim
sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu
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görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna
inanıyoruz’’.

SONUÇ
Bağımsız denetçi, işletmedeki tüm denetim çalışmalarını tamamladıktan sonra
denetim raporunda görüş ve görüşün dayanağı ile birlikte işletme yönetiminin ve üst
yönetimden sorumlu olanların finansal tablolara ilişkin sorumluluğu ile denetim
şirketinin sorumluluğu konusundaki ilgili açıklamalara da yer vermiştir.

SORULAR:
1)Bağımsız denetim mesleğinde bağımsızlık ve etik kurallara uyumun önemini
değerlendiriniz. Bu vak’adaki etik kurallara aykırılıkları tartışınız.
2)Bağımsız denetçi Ahmet Bey’in, çeşitli faturaların kaydedilmesinde tespit ettiği
usulsüzlükler karşısındaki tutum ve davranışını etik açıdan tartışınız.
3)Akaryakıt işletmesinin iç kontrol ve muhasebe sistemlerindeki eksiklikleri ve kural
ihlallerini tartışınız.
4)KLMN Bağımsız Denetim Şirketinin işletmenin akaryakıt stokları hakkında elde ettiği
bulguların denetçi görüşü / raporu üzerindeki etkilerini tartışınız.

KAYNAKLAR
1- Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar Standardı için bkz. www.kgk.gov.tr
2- Bağımsız Denetim Standartları için bkz. www.kgk.gov.tr
3- İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi için bkz. www.tide.org.tr
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