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ÖZET 

 

 Devletin ekonomik ve sosyal hayattaki ağırlığı her ülkede farklı oranda olsa da 

oldukça etkili durumdadır. Devletin bu ağırlığına bağlı olarak sunmakla yükümlü 

olduğu hizmetlerin boyut ve niteliklerindeki gelişme gelire olan ihtiyacında da artışları 

zorunlu kılmaktadır. İşte, devletin gereksinim duyduğu ve boyutları artmış olan bu 

finansman kaynakları içerisinde en büyük payı vergilerin aldığı bilinmektedir ve bu 

oranlar ülkelerin toplam gelirleri içerisinde % 80-90’lar düzeyine kadar çıkabilmektedir.   

 

 Bu denli önemli bir yere sahip olan verginin yükümlülüklerini yerine getirip 

getiremediğinin denetimi tamamen, bu yetkiyle donatılmış kişilere kalmaktadır. Ancak 

gerek yukarıda belirttiğimiz şartlar ve gerekse vergi inceleme elemanın sayısının 

yetersizliği etkin ve verimli bir denetim olgusunun ülkemizde yerleşmesini engeller 

niteliktedir. 

 

 Vergi İdaresi ve vergi inceleme elemanları oluşan bu olumsuzlukları en aza 

indirmek amacıyla modern inceleme teknikerinden faydalanmak zorunluluğu ile karşı 

karşıyadır. Bu tekniklerden biri olan finansal tablo analizinin vergisel denetimde 

kullanma yollarını açıklamaya çalıştık. Bu çalışmamızdan da anlaşılacağı üzere finansal 

tablolara vakıf bir inceleme elemanı, yapacağı analiz ile rahatlıkla incelediği mükellefi 

tanıyıp incelemenin derinleşeceği noktayı saptayabilir, yapacağı vergi incelemesini daha 

doğru bir düzlemde sürdürebilecektir. 

 

Anahtar Kavramlar: 1) Vergi  2) Denetim  3)Finansal Tablo 4) Finansal Tablo Analizi 
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ABSTRACT 

 

 The role of the State in economic and social life is quiet effective even though it 

differs from country to country. The magnitude and quality of the services that the State 

is obliged to serve in relation to this role necessitates the increase in revenues. It’s 

known that tax takes up the biggest share between these financing sources whose 

magnitude have risen and that the State needs and these portions may rise up to 80-90% 

levels in total revenues of countries. 

 

 The audit of whether tax liabilities which have this much important role are duly 

fulfilled or not remains to be duty of the people who are completely empowered with 

this authority. However, the conditions mentioned above and the insufficiency of the 

number of tax audit personnel prevent settlement of an effective and efficient audit 

phenomenon. 

 

 Tax administration and tax audit personnel are faced with the obligation of 

making use of modern audit techniques so as to lessen these difficulties to a minimum. 

We have tried to explain the ways of using the analysis of financial statements in tax 

audit which is one of these techniques.  As can be understood from this study, an audit 

personnel who is aware of financial statements, by the that he/she will make, can easily 

familiarize himself/herself with the tax payer, determine the point where the audit will 

focus on and continue his/her tax audit on a more correct platform. 

 

Key Concepts : 1- Tax 2- Audit 3-Financial Statement 4- Financial Statement Analysis 
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ÖNSÖZ 

 

 Türk vergi sistemi beyan esasına dayalıdır. Beyana dayalı vergi sistemimizin 

başarılı olması mutlak olarak beyanların doğru olmasına bağlıdır. Ancak mükelleflerin 

çeşitli sebeplerle vergi vermeme eğiliminde olması vergi denetim müessesinin etkin ve 

verimli olmasını gerekli kalmaktadır. 

 

 

 Vergi denetim istatistiklerine bakıldığında, ülkemizde yıllık olarak denetlenen 

mükelleflerin toplam mükelleflere oranı yıllık olarak yüzde 1,5 ile 2 arasında 

değişmektedir. Bu oranın düşük olmasına rağmen mükelleflerin vergi denetimiyle karşı 

karşıya kalma olasılığı ne kadar yüksek olursa vergi beyanı gerçek duruma o kadar 

yakın olacaktır. 

 

 Günümüzde yoğun veri girişinin yaşandığı bu ortamda tüm mükelleflerin aynı 

anda ve aynı oranda denetlenmesi mümkün değildir. Bu durum ortaya etkin bir vergi 

denetimini zorunlu kılmaktadır ki bu doğrudan incelenecek olan mükelleflerin seçimi, 

incelenen mükelleflerde derinleşmesi gereken noktaların tespiti ve riskli mükelleflerin 

takibi ile ilgilidir. Sayılan bu nedenler ortaya finansla tablo analizinin kullanılmasını 

zorunlu kılmaktadır. 

 

 Yaptığımız bu çalışmayla finansal tablo kavramı ve finansal tabloların vergi 

denetiminde nasıl kullanılabileceğini,   denetim elemanının incelemelerini hangi 

noktalar üzerine yoğunlaştıracağını belirlemektir. Çalışmanın konuyla ilgili araştırma ve 

uygulama yapanlara faydalı olmasını ümit ederim.Bu çalışmada öneri ve desteklerini 

esirgemeyen değerli danışman hocam sayın Doç. Dr. Cemal ÇAKICI’ya  teşekkürlerimi 

sunarım. Ayrıca çalışma boyunca bana destek veren eşim Nesrin ve oğlum Bünyamin 

Arda’ya ve çalışmada katkısı olan herkese teşekkür ederim. 

 

 İstanbul, 2009       Ahmet YENER 
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GİRİŞ  

 

Devlet mekanizmasının en önemli finansman sağlama araçlarından birisi 

vergidir. Vergi tanım itibariyle kamu harcamalarının finansmanını sağlamak amacıyla 

gerçek ve / veya tüzel kişilerden ödeme güçlerine oranla zorunlu, nihai ve karşılıksız 

olarak alınan parasal tutardır. Ödeyenler açısından ise vergi,  sahip olunan maddi 

varlıkların kazanç ve iratların bir bölümünün belli hizmetleri ifa edebilmesi için 

karşılıksız olarak devlete aktarılması anlamına gelmektedir.  

 

Her devlet için asli fonksiyonlarını yerine getirme konusunda önemli bir yere 

sahip olan vergi, vergi mevzuatının birçok alanı içine alması, teşvik uygulamalarının 

gerek dağınık gerekse karışık olması ve istisna uygulamalarının çokluğu, vergi 

kanunlarının kolay anlaşılabilen metinlerden olmaması, vergi mevzuatının sürekli 

değişmesi, sistemin beyana dayalı oluşu ancak sürekli ve etkin bir denetim 

mekanizmasının kurulamamış olması gibi nedenlerden dolayı istenilen ölçülerde 

toplanamamakta dolayısıyla devlet kendisine en uygun olan gelir kaynağından 

faydalanamamakta ve iç ve dış borçlanma, varlık satışı gibi finansman yöntemlerine 

başvurmaktadır.   

 

Verginin düzenli alınamaması ise ortaya kayıtlı mükellefler ile kayıt dışı 

çalışanlar arasında rekabet eşitsizliğini yaratacak şekilde ekonomik düzensizliğin ortaya 

çıkmasına, devletin oluşan finansman açığını dolaylı vergileri arttırarak kapatma 

yönünde hareket etmesine bununda ortaya gelir dağılımını bozucu etki yaratmasına 

neden olan ve toplumun her kesimini etkileyen süreçlere neden olmaktadır. 

 

Bizde yaptığımız bu çalışma ile, beyana dayalı olan vergi sistemimizde oluşan 

yoğun veri girişinin finansal tablolar analizi ile nasıl analiz edilip bu analiz yönteminin 

vergi incelemelerinde nasıl kullanılabileceğini göstermeye çalıştık. 

 

Yaptığımız bu çalışma 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öncelikle 

denetim kavramı açıklanmış, ardından denetim kavramı alt başlıklar halinde amaç ve 



 2

hukuki ilişki açısından incelenmiştir. İkinci bölümde verginin tanımı yapıldıktan sonra 

vergi denetimi incelenmiş ve vergi denetiminin çeşitleri, vergi denetimi kavramının 

kapsadığı vergi incelmesi tanımlanmış ve vergi incelmesinin kapsamı, yapılacağı yer, 

vergi incelmesine tabii olanlar açıklanmış ardından vergi incelemesi türleri belirtilip 

incelmeye seçilme nedenleri üzerinde durularak vergi incelme teknikleri belirtilmiştir. 

Üçüncü bölümde finansal tablo kavramı açıklanmış, ardından vergi kanunları ve 

finansal tabloların ilişkisi incelendikten sonra temel ve yardımcı finansal tablolar olarak 

ayrıştırılarak açıklama yoluna gidilmiştir. Dördüncü bölümde öncelikle finansal analizin 

tanımı yapılmış, ardından analizin kapsamı ve amacı belirtilerek finansal analiz türlerine 

göre ayrıştırılmıştır. Bu bölümde ayrıca finansal analiz yöntemleri de incelenmiştir. 

Burada öncelikle finansal analiz yöntemleri tanımlanmış ardından detaylı olarak 

açıklanmıştır. Beşinci bölümde ise vergi incelemesine tabii tutulan bir mükellef 

üzerinde yapılan analiz sonucunda vergisel açıdan dikkat edilmesi gereken noktalar 

ortaya konulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DENETİM KAVRAMI VE DENETİM TÜRLERİ 

 

    1.1. DENETİM KAVRAMI  

 

Batı dillerindeki karşılığı olan audit’in kökenini oluşturan Latince audire 

kelimesi; işitmek, dikkatlice dinlemek anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumunun 

yaptığı tanıma göre ise denetleme, bir işin doğru ve yönetime uygun olarak yapılıp 

yapılmadığını incelemek, murakebe etmek, teftiş etmek kontrol etmektir1.  

 

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma 

Usulleri Hakkındaki yönetmeliğin 48. maddesinde denetimin tanımı; muhasebe 

bilgilerinin ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu, 

ekonomik olayların gerçek mahiyetlerinin kayıtlarda yer alıp almadığının tarafsız olarak 

kanıtlayan, araştırarak sonuçlandıran ve onaylayan sistematik bir süreç olarak 

tanımlanmıştır. 

 

Denetim genel anlamda; iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddiaların önceden 

saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgi duyanlara 

bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir 

süreç olarak tanımlanabilir2. 

 

Denetimin unsurlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

 

- Denetim Sistematik Bir Süreçtir:  Denetimin istenilen sonuçları verecek 

biçimde yönetilmesi , bu amaçla çok iyi düşünülmüş ve tasarlanmış bir denetim planının 

                                                 
1 Ercan ALPTÜRK; Finans, Muhasebe, ve Vergi Boyutlarında İç Denetim Rehberi, 1.Baskı, 

Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2008 , s. 3  
2 Hasan KAVAL;  Muhasebe Denetimi,2 Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi 2005 s.3  
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işletilmesi ile olanaklıdır3. Denetim faaliyeti çeşitli evreler halinde gerçekleştirilir. 

Birbirini izleyen bu evrelerin başlangıç ve sonucu arasındaki faaliyetler belirli bir plan 

dahilinde sürdürülür4. Denetimin bu şekilde sistematik bir süreç olması denetimin 

amaçlı, mantıklı ve karar verme yoluyla disipline dayanan bir olgu olmasına sebebiyet 

verir. Yapılan denetim faaliyetinde plansız, amaçsız ve rastgele davranışlara izin 

verilmez. 

 

Denetim süreci, delillerin sağlanmasını ve değerlendirilmesini içeren bir süreçtir. 

Deliller iktisadi faaliyet ve olaylar hakkındaki beyanlarla ilgili olarak denetim 

elemanının son aşamadaki kararlarını oluşturan bütün etkileri içerir. 

 

-İktisadi Faaliyet ve Olaylara İlişkin İddialar: İşletmenin, iktisadi faaliyetleri 

ile ilgili olarak hazırladığı çeşitli raporlar ve beyanlar, işletme açısından da bir iddia 

niteliğindedir5. Söz konusu raporlar ve beyanlar işletme tarafından hazırlanmış ve 

menfaat gruplarına sunulmuştur. Denetim bu iddiaların doğruluğu ve güvenilirliğinin 

araştırılmasıdır. 

 

-Önceden Saptanmış Ölçütler : Önceden saptanmış olan ölçütler, yönetimin 

iktisadi faaliyet ve olaylara ait iddia ve bildirimlerin doğruluğunun araştırılması 

amacıyla karşılaştırıldıkları standartlardır6. Denetçi, işletmenin iddiası niteliğindeki 

finansal tabloları önceden saptanmış ölçütlerle karşılaştırarak, bu ölçüte göre doğruluk 

ve güvenilirliğine karar verir. Bu ölçütler kanunlar, anlaşmalar, yönetim tarafından 

saptanmış hedefler ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleridir.7 

 

Delillerin sağlanması ve değerlendirilmesindeki amaç ise, belirlenmiş kriterlere 

uygunluğun saptanması ve sonuçlarla ilgililere iletilmesidir. Burada etkin bir iletişim 

                                                 
3 Melih Erdoğan,” Denetim Kavramsal ve Teknolojik Yapı “, 3. Baskı, Eskişehir,Maliye ve 

Hukuk Yayınları, 2006 s. 2 
4  Alptürk, s. 3.   
5  Kaval,  s. 3.  
6Ersin Güredin,“Denetim ve Güvence Hizmetleri”, 11. Baskı İstanbul, Arıkan Basım 2007 s 12 
7  Kaval, s.3.  
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için belirlenmiş kriterlerin esas alınması gerekli bir unsurdur. Burada gerek bağımsız 

denetçiler gerekse devlete bağlı denetim elemanları için bu kriterler, genellikle “ Kabul 

Edilmiş Muhasebe İlkeleri “ ve İlgili Ülke Mevzuatından oluşmaktadır. 

1.2. DENETİM TÜRLERİ 

Denetim farklı şekilde ayrıma tabii tutulabilir. Yaptığımız çalışmada denetim 

amacı ve denetlenen ile arasındaki hukuki ilişki yönünden incelenecektir.  

        1.2.1 Denetimin Amacı Yönünden 

Denetim, amaç yönünden üçe ayrılabilir. Bunlar, mali tabloların denetimi, 

uygunluk denetimi, yönetimin denetimidir. 

  

1.2.1.1 Mali Tabloların Denetimi  

 

Mali tabloların denetiminin amacı, ilgili taraflara sunulmuş olan geniş içerikli 

bilgilerin, bu tabloların düzenlenme ilkelerine ve amacına uygun olarak konulmuş olan 

ölçütlere uyumlu olup olmadığını belirlemektir8. 

 

Mali tabloların denetiminin temeli denetçilerin denetledikleri işletmelerin mali 

tabloları hakkında bir görüş oluşturmalarına dayanır9.  Mali tabloların denetimine 

Bağımsız Denetim veya Dış Denetim isimleri de verilmektedir. Bu denetim türü mali 

tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığının tespitine 

dayalıdır. 

 

Mali tablolar denetiminin genel özellikleri ise aşağıdaki gibidir10. 

 Mali tablolar analizinde amaç, incelenen mali tablolarda güvenilirlik 

kazandırabilmektir. 

                                                 
8 Erdoğan, s. 3.  
9Ümit Ataman,Rüstem Hacırüstemoğlu, Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetim Uygulamaları, 1. 

Baskı, İstanbul Alfa Yayınları, 2001 s 18  
10Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt,  s. 19. 
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 Denetim tamamen bağımsız kişi ve kişiler tarafından yapılır. 

 Analizin amacı önemli hataların ortaya çıkartılmasıdır. 

 Denetim sonunda, mali tablolar hakkında tek bir görüş oluşturulur, tek 

tek hataların neler olduğu konusuyla uğraşılmaz. 

 Oluşturulan görüş mantıklı bir güvenilirlik temeline oturtulur. Hiç bir 

zaman mali tablolar hakkında % 100 güvenilirdir sonucuna varılamaz. 

 

1.2.1.2 Uygunluk Denetimi 

 

Uygunluk denetimi, belirli bir yetkili tarafından konulmuş olan kuralara, 

uygulayıcının uyma derecesinin belirlenmesine yönelik yapılan denetimdir11.  

 

Uygunluk denetiminde, işletmelerin kamu kurumlarının veya işletme yönetimi 

tarafından önceden saptanmış olan ölçü ve kurallara uyup uymadıklarını ve yasal 

yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerini araştırılmaktadır. Böylece işletmelerin 

devlet tarafından veya işletme tarafından konulan yasa, yönetmelik veya kurallara 

uygunluk derecesi belirlenmiş olur. 

 

Uygunluk denetiminde, kriter olarak alınan verilerin bazıları aşağıdaki gibidir. 

 İşletmenin ana sözleşme hükümleri, 

 Kanun, tüzük ve yönetmelikler, 

 İşletme yönetiminin tespit ettiği politika ve yöntemler, 

 Diğer kişilerle yapılmış olan sözleşme hükümleri’dir. 

 

Uygunlu denetiminde, yapılacak olan denetimin ilgili tarafı işletme yönetimdir. 

Bu nedenden dolayı yapılacak olan denetimi iç denetçiler yerine getirmektedir. Gerekli 

durumlarda denetim faaliyeti dış denetçiler tarafından yerine getirilmektedir.12 

                                                 
11 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt,s. 19. 
12Hesap Uzmanları Derneği,  Denetim İlke ve Esasları 1. Cilt 3. Baskı, İstanbul  2004 s.26 
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        1.2.1.3 Yönetimin Denetimi 

Yönetimin denetimi, muhasebeden çok işletmenin yönetsel faaliyetlerini konu 

alan, bu faaliyetleri etkinlik açısından inceleyen ve faaliyetlerle ilgili finansal nitelikli 

olmayan her türlü konuyu araştıran denetimdir. 13 

 

Bu denetim türü işletmelerin çalışmalarında etken ve etkin çalışıp 

çalışmadıklarını anlamaya yönelik bir denetim türüdür. Burada etkenlikten kasıt bir 

işletmenin amaçlarına ulaşmada kaynaklarını verimli kullanıp kullanmadığını ölçmeye 

yaramaktadır. Etkinlik ise işletmenin maçlarına ulaşmada kaynaklarını verimli kullanıp 

kullanmadığını ölçme görevini yerine getirmektedir.14 

 

            1.2.2 Denetlenen Arasındaki Hukuki (Ya da Örgütsel) İlişki 

Denetlenen ile denetleyen arasındaki hukuki ilişki açısından denetim İç Denetim 

ve Dış Denetim olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 

       1.2.2.1 İç Denetim 

Bir işletmenin faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütmesinde rol alan ve yönetim 

kontrol aracı olarak çok önemli bir işlev üstlenen birimlerden birisi de iç denetimdir. İç 

denetim bir şirketin görevli iç denetçileri tarafından yürütülen çok yönlü, çok detaylı ve 

çok boyutlu denetim çalışmasıdır.15 

 

İç denetim, işletme varlıklarının her türlü zararlara karşı korunup korunmadığını,  

faaliyetlerin, saptanmış politikalarla uyum içinde yürütülüp yürütülmediğini 

araştırmaktadır.  

İç denetim işletmedeki kontrollerin etkinliğini ölçmeyi ve bu kontrolleri 

değerlemeyi hedef alır. İç denetim faaliyetini işletmenin sürekli çalışanı olarak, 

                                                 
13Güredin,  s.4.  
14Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt, s. 20. 
15 Tamer AKSOY , Tüm Yönleriyle Denetim Cilt 1, 2. Baskı, Ankara,Yetkin Yayınları, 2006, s 69 
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organizasyon yapısı içersinde denetim faaliyetini sürdüren kişilere İç Denetçi adı 

verilir.  

 

        1.2.2.2 Dış Denetim 

 

Dış denetim, isletme yönetimine bağlı olmayan denetçiler tarafından işletmenin 

denetlenmesidir. “Bağımsız Denetim” ve “Kamu Denetimi” olmak üzere ikiye ayrılır. 

1.2.2.2.1. Bağımsız Denetim 

 

Müşterilerine profesyonelce dağıtım hizmeti sunan ve tek başına çalışan uzman 

kişiler ile bir denetim işletmesinde çalışan kimselerce yapılan denetime bağımsız 

denetim adı verilir. Bağımsız denetim, müşteri işletmede denetlenen işletmeden 

bağımsız olarak, bir dış denetçi tarafından yapılan denetim çalışmasıdır. Bağımsız 

denetim, eğitimleri, deneyimleri ve bağımsız olma nitelikleri ile çeşitli denetim 

işlevlerini en iyi sürdürebilecek yetenekli uzman kişilerce yapılan denetimdir16. 

 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 2. maddesinde, gerçek ve tüzel kişilere ait 

Teşebbüs ve isletmelerin mali tablolarının denetimini yapma yetkisi, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlere ve Yeminli Mali Müşavirlere verilmiştir. Aynı kanunun 

12. Maddesi,  Yeminli Mali Müşavirlere, gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların 

teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümlerine, 

muhasebe ilkleri ile standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına 

göre incelendiğini tasdik etme yetkisi vermiştir. 

 

Bağımsız denetçiler finansal denetim, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi 

yapabilirler. Ancak uygunluk ve faaliyet denetimi bir zorunluluk olmayıp, genelde 

işletmelerin talebi üzerine yapılmaktadır.17 
                                                 

16M. Ali AKTUĞLU, , Denetleme ve Revizyon, 3. Baskı, İzmir, Barış Yayınları, 1996 s.85 
17 Hesap Uzmanları Derneği; a.g.e s. 29 
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1.2.2.2.2. Kamu Denetimi 

 

Kamu denetimi, görev ve yetkilerini yasalardan alan ve kamu adına, kamunun 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere denetim yapan kişi ve kurumlarca gerçekleştirilen 

finansal tablolar, uygunluk ve performans denetimlerini ifade eden bir denetimdir.18 

 

Kamu denetimi kavramı, yasalardan aldığı yetki ve sorumluluklarla kamu adına 

denetim yapan kişilerce gerçekleştirilen mali tablo, uygunluk ve faaliyet denetimlerini 

ifade eder. Burada bahsi geçen, denetçiler kısaca, kamusal kuruluşların kendi denetim 

elemanlarıdır. Burada yapılan denetim türü dış denetimdir.  

 

Kamu düzeninin sağlanması ve kamu haklarının korunması amacıyla kamusal 

kuruluşların kendi denetim elemanlarına yaptırmış oldukları denetimler bu gruba girer. 

Kamusal denetimler, yasal hükümlere dayalı olarak bakanlık ve diğer kamu örgütlerine 

bağlı denetçilerce yapılır. Örneğin, vergi denetimi, banka ve sigorta şirketlerinin 

denetimi, iş güvenliği denetimi gibi kamu kurumlarına bağlı olarak çalışıp, kamu 

yararına görev yapan kişilere kamu denetçisi adı verilmektedir. Kamu denetçilerinin 

dayanakları, önceden oluşturulmuş olan yasa, yönetmelik ve genel politikalardır.  

 

Kamu denetçileri kendi kurumlarında iç denetim, özel sektör işletmelerinde ise 

kamu denetimi görevlerini yerine getirirler. Her ülkede olduğu gibi geçmişi eskiye 

dayanan çok sayıda kamu denetim örgütü bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır. 

 

Kamu ve özel sektörlerdeki isletmeleri denetleyen, kamu kurum ve kuruluşlarına 

bağlı denetim birimlerinden bazıları şunlardır: 

 

 Sermaye şirketlerinin işlem ve hesaplarının, Türk Ticaret Kanunu 

Hükümlerine uygunluğunu inceleyen Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu,  

 

                                                 
18 Hesap Uzmanları Derneği; a.g.e s. 29 
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 Sigorta şirketlerinin sigortacılık faaliyetlerinin, TTK hükümlerine 

Uygunluğunu inceleyen Ticaret Bakanlığı Sigorta Murakabe Kurulu,  

 

 Kooperatiflerin işlemlerinin, Kooperatifler Kanununca uygunluğunu 

İnceleyen Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Teftiş Kurulu,  

 

 İşletmelerin işlem ve hesaplarının vergi mevzuatına uygunluğunu ve 

beyan edilen vergilerin doğruluğunu inceleyen Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu, Hesap 

Uzmanları Kurulu, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri, 

 

 Bankaların, bankacılık faaliyetlerine giren işlem ve hesaplarının Bankalar 

Kanunu’na uygunluğunu inceleyen Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar 

Kurulu, 

 

 İşletmelerin sosyal sigorta işlemlerinin ve bildirimlerinin doğruluğunu 

inceleyen SGK Teftiş Kurulu  
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İKİNCİ BÖLÜM 

VERGİ DENETİMİ 
 

Bireysel ve toplumsal anlamda ihtiyaçlar; ekonomik ve sosyal koşullar, 

teknolojik gelişmeler, ihtiyaçların tatmin düzeyi ve refah anlayışındaki gelişmelere 

bağlı olarak sürekli bir şekilde gelişim göstermektedir. Söz konusu ihtiyaçların 

karşılanmasına imkan verecek ortam ve koşulların yaratılması, bireysel ve toplumsal 

tatmin bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan devletin de yerine getirmek 

durumunda bulunduğu mali, ekonomik ve sosyal nitelikte çeşitli görevleri mevcuttur. 

Bu görevlerin finansmanı amacıyla devlet geniş ölçüde vergi uygulamalarından 

faydalanmaktadır19.  

 

Vergi, devlet veya vergilendirme salahiyetine haiz kamu kuruluşları tarafından, 

fert ve kurumlardan hukuki zorlama ile belli kurallara göre ve karşılıksız alınan para ile 

ifade edilen değerledir20.  

 

 Vergi mükellefleri; ekonomik, sosyal ve psikolojik nedenlerle genellikle vergi 

vermeme eğilimindedirler. Vergi vermeme eğilimi, ödenen vergiler ile devletin sunduğu 

hizmetler arasında doğrudan ve aynı zaman diliminde ilişki kurulamamasından ve vergi 

yükünün kişisel tasarruf etme ve harcama yapma potansiyelini daraltması ve benzeri 

ekonomik nedenlerden kaynaklanabileceği gibi, içinde bulunulan toplumda vergi 

kaçırmanın ahlaka aykırı sayılması, ya da vergi kaçıranların denetlenip 

cezalandırılacaklarına ilişkin inancın az olması gibi sosyal ve psikolojik nedenlerden de 

kaynaklanabilmektedir21.  

 

Vergi mevzuatının birçok alanı kapsaması, teşvik ve istisna uygulamalarının 

çokluğu gibi nedenlerle her zaman kolay anlaşılamaması ve kişilerin ekonomik 

planlarını olumsuz etkileyecek sıklıkta değişikliklere tabi tutulması, ayrıca modern 
                                                 

19 Abdurrahman Akdoğan , Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması 3. Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi 

2001 s. 1 
20 Mehmet Arslan,  ; Vergi Hukuku, 2. Baskı , İstanbul, Alfa Yayınları, 2000 s. 3 
21 Hesap Uzmanları Derneği; s.131 
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vergi sistemlerinin genellikle beyan esasına dayanması toplumdaki vergi kaçırma 

eğilimini arttırmaktadır. Diğer taraftan, vergi idaresinin mükellefiyetin saptanması, 

matrahın belirlenmesi ve tahsilat gibi temel işlemlerini yerine getirmek için gereken 

verimlilik ve etkinlikle çalışamıyor olması da toplumun vergi kaçırma eğilimini 

arttırmaktadır.  

 

 Vergi mükelleflerinin hata sonucu vergi ödememe potansiyelleri ya da bilerek 

vergi kaçırma eğilimleri ile vergi idaresinin en yüksek verimlilikle çalışması gerekliliği, 

vergi denetimi ihtiyacını yaratmaktadır. 

 

Kamu kesimi finansman dengesinin kurulabilmesi için, bir yandan kamu 

harcamalarına ilişkin önlemler alınırken, diğer yandan da ucuz finansman kaynağı olan 

vergi gelirlerinin artırılmasına yönelik önlemlerin alınması gereklidir. Zaman içerisinde 

vergi gelirlerinin artırılabilmesi için, gelir ve faaliyetlerini kayıtlarında izleyen 

mükelleflere başvurularak bazı ek vergiler ile geçici bir rahatlama sağlanmışsa da 

bunlar uzun vadeli tedbirler olamamıştır. Bu nedenle vergi gelirlerinin artırılmasında, 

faaliyet ve gelirleri kayıtlı olan mükellefler yerine, kayıt dışı kalan ve gerçek gelirlerini 

beyan etmeyen kesimlere başvurulması gereklidir22.  

 

 Vergi denetimi, yönetimin ve yükümlülerin yasalarla saptanan ilkeler 

çerçevesinde hareket edip etmediklerinin belirlenmesidir.23Vergi denetimi, beyan 

sisteminin yaygın olduğu sistemlerde, sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Her yükümlünün 

ayrıntılı olarak denetlenmesi, beyan sisteminin gerekliliği ile bağdaşmaz. Bu iki nokta 

arasında uyum gerektiği gibi, vergi denetiminin sadece yükümlü üzerinde değil vergi 

üzerinde de yapılması gereklidir.24 

 

                                                 
22Selçuk Tekin, Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi ,Vergi Sorunları Dergisi, Ekim 2003 s 67 
23İsmail Can , Türkiye’de Vergi Denetimi Uygulaması ve Eleştirisi, Maliye Dergisi Eylül-Ekim 

1981 s. 53 
24 Ömer Faruk Batırel,, İzzettin Önder, Süleyman Özmucur,.Adnan Tezel, Türk Vergi Gelirlerini 

Artırma Yolları Alternatifler ve Beklentiler, İ.T.O, yayın No 1989-15, İstanbul, s 31,32 
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Yukarıda yer alan tanımlamadan da açıkça anlaşılacağı üzere, vergi denetimi, 

mükellefler ve idarenin vergi yasalarının çizdiği sınırlar içerisinde davranmasını 

sağlayarak, vergi adaleti içerisinde potansiyel vergi kaynaklarının tamamının 

vergilendirilmesi, ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak 

vergi sistemine değişiklik önerebilme işlevlerine sahiptir.  

 

Vergi mevzuatının öngördüğü mükellefiyetlerin varlığı, vergilerin sağlıklı 

toplanması için yeterli olmamaktadır. Bu yükümlülüklere mükelleflerin gerektiği 

şekilde uyup uymadığının denetlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.25 

 

HUK tarafından 1998–2004 yılları arasında yapılan hesaplamalara göre, 1998 

yılında toplam vergi kaybının 3.423 trilyon TL, 2004 yılında ise 22.524 trilyon TL 

olduğu tahmin edilmektedir.26. 

 

Bu bağlamda, vergi denetim müesseseleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda 

yoklama, arama, bilgi toplama ve vergi inceleme olarak düzenlenmiş ve ilgili 

müesseseler ile ilgili düzenlemeler ise kanunun 127 ve 152. maddeleri arasında 

yapılmıştır. 

 

     2.1. YOKLAMA  

 

Yoklama müessesesi 213 Sayılı V.U.K’ nun 127. maddesinde tanımlanmıştır. Bu 

tanıma göre yoklama; mükelleflerin, mükellefiyetle ilgili maddi olayların, kayıtların ve 

mevzuların araştırılması ve tespit edilmesidir.  

 

                                                 
25 Nurettin BİLİCİ  Vergi Hukuku, 8. Baskı, Ankara Seçkin Yayıncılık, 2004, s 76 
26 Gelir İdaresi Başkanlığı, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı  2008-

2010 , s 33 
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213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 127. maddesi ayrıca yoklamaya yetkili olanlar 

düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenleme sonucunda yoklamaya yetkili olanlar aşağıdaki 

kişilerdir. 

  Vergi Dairesi Müdürleri,  

  Yoklama Memurları,  

 Yetkili Makamlarca Yoklama İşi İle Görevlendirilenler,  

 Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar,  

 

Yoklama yetkisine sahip olup, hüviyetlerini göstermek ve yoklama sonuçlarını 

tutanak mahiyetindeki yoklama fişine geçirerek bir örneğini nezdinde yoklama yapılana 

vermek suretiyle her zaman bireysel veya toplu yoklama yapılabilir.  

 

Bireysel yoklamalar yalnızca bir yükümlüyle sınırlı iken toplu yoklamalar birden 

çok yükümlü ya da iş grubu dikkate alınarak yapılmaktadır.  

 

           Toplu yoklamalar, kayıt dışı yükümlülerin saptanması, muhtasar beyanname 

verenlerin beyanlarının personel sayısı ve ödenen ücret yönünden doğruluğunu 

araştırmak, basit usulde vergilendirilen yükümlülerin gerekli koşulları taşıyıp 

taşımadıklarını saptamak ve benzeri konularda yapılır. Toplu yoklama işlemi ile 

bireysel yoklamanın farkı, yalnızca nicelik yönündendir. Burada ayrı yoklama fişi 

yerine, Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan "Yoklama Cetvelleri" kullanılıp, sonuçları 

toplu olarak bu cetvellerde gösterilmektedir. Yoklama cetvelleri, önceden basılı biçimde 

hazır bulundurulduğu için, toplu yoklamalar sırasında bu cetvele geçirilmesi olanaklı 

olmayan konular için, ayrıca bireysel yoklama fişleri düzenlenir. Ancak, yoklama 

cetvellerinin kullanılacağı durumları ise Maliye Bakanlığı düzenlemektedir27. 

 

Yoklama müessesi ile vergi idaresi sadece mükellefin bulunup bulunmadığını 

değil aynı zamanda aşağıda kısaca belirteceğimiz hususlarda da tespitte bulunma 

                                                 
27Mehmet BAYDEMİR, Vergi Hukukunda Yoklama Süryay, 

www2.suryay.com.tr/mevzuat/content.asp?Dosa=136030, 
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imkanına kavuşmaktadır. Bu tespit noktaları yine yoklamanın tanımının yapıldığı 213 

Sayılı V.U.K’nun 127. maddesinde belirtilmiştir. 

 

 - Günlük Hasılatı Tespit Etmek 

 

 Burada amaç, özel yoklama yetkisi verilen memurlar tarafından, özellikle hizmet 

işletmelerinde yapılmakta, lokanta, gazino, pavyon, bar gibi işletmelerde, müşterilerin 

hizmet tükettikten sonra, ekonomide iz kalmayan harcamaların takip edilmesi 

amaçlanır28. 

 

 - Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Yoklamalar 

 

 Yapılan yoklamalar ile 3100 Sayılı Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım 

Mecburiyeti Hakkında Kanun ve bu kanun uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 

tebliğler doğrultusunda, kanuna uygun olarak cihaz kullanıp kullanılmadığını, cihazları 

satmaya yetkili olanlar tarafından satılıp satılmadığı veya izin verilip verilmediği, 

arızaların yetkili servislere bildirilip bildirilmediği, (Z) raporu denilen hasılat 

toplamlarının kayıtlara intikal ettirilip ettirilmedikleri kontrol etmektedirler.29 

 

 - Kayıt ve Belge Düzenini Denetlemek 

 

Yoklamaya yetkili olanlar, 

  

 Günü gününe kayıt yapılması gereken defterlerin iş yerlerinde bulundurulup 

bulundurulmadığının, tasdik durumunun ve kayıt düzenin kanuna uygun olup 

olmadığının tespitini, 

 

 Vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin düzenlenip 

düzenlenmedikleri ve bunların kullanılıp kullanılmadığının tespitini, 

                                                 
28Mehmet Ali Özyer ; Vergi Usul Kanunu Uygulaması, 3.Baskı İstanbul,  Hesap Uzmanları 

Derneği, 2004. s  212  
29 Özyer, s. 212. 
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 İş yerlerinde faturasız mal bulunup bulunmadığının tespitini, 

 

 Levha asma mecburiyetine uyulup uyulmadığının tespitini, yapmak ayrıca 

vergi kayıp ve kaçağına yol açtığına emare teşkil eden belgelerin bulunması halinde 

bunları alıkoyma yetkisine sahiptir. 

 

 - Nakil Vasıtaların Kontrolü veya Yol Denetimi 

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddesinin d fıkrası ile nakil 

vasıtalarıyla ilgili olarak yoklama memurların Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği özel 

işaretlerle yoldaki araçları durdurarak: 

 

 Sevk İrsaliyesi, 

 Taşıma İrsaliyesi, 

 Fatura, 

 Yolcu Listesi veya bileti, bulunup bulunmadığının tespiti ve taşınan mala 

ilişkin olarak ölçmek, tartmak veya saymak suretiyle denetim yapılabileceği 

düzenlenmiştir. 

 

 - Belge Bulundurmayan Taşıtları Trafikten Alıkoymak 

 

Yoklamaya yetkili olanlar yetkileri çerçevesinde yaptıkları yol denetimlerinde, 

taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve fatura bulundurulmadığının tespiti halinde, belge 

bulundurmayan aracı sayılan bu belgelerin ibrazına kadar trafikten alıkoyma yetkisi 

vermektedir.  

 

Alıkonulan araçta bulunan ve belgesi bulunmayan malları, mal sahibi ortaya 

çıkarılıncaya kadar malı bekletme ve muhafaza altına almak gerekmektedir. Söz konusu 

olan malı, beklediğinde bozulma veya çürüme ihtimali varsa, malı derhal aksi halde ise 

üç ay sonra Maliye Bakanlığı’nın tespit edeceği usuller çerçevesinde satılması 

gerekmektedir. 
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 - Bildirimlerin Doğruluğunu Araştırmak 

 

213 Sayılı V.U.K’nun 153 ve 164. mad. maddelerinde ve diğer kanunlara göre 

bildirilmesi gereken hususların doğruluğunu tespit etmek üzere yoklamalar 

yapılmaktadır. 

 

 Bildirimlerle ilgili maddi olayları tespit etmek, 

 Beyannamelerin verilmeme nedenini araştırmak, bunlara örnek olarak 

verilebilir. 

 

2.2 ARAMA  

V.U.K.’nun 142 ila 147’nci maddelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, 

ihbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla, bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden 

emareler bulunursa, mükellef veya ilgili görülen diğer şahıslar nezdinde, işyerleri ve 

evlerinde arama yapılması, bu suretle elde edilen belge ve bilgiler üzerinden vergi 

incelemesinin tamamlanması aramalı vergi incelemesi olarak düzenlenmiştir. 

 

 Aramalı inceleme yapılabilmesi için;  

 -Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların buna lüzum göstermesi ve gerekçeli 

bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh yargıcından bunu istemesi, 

 

- Sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesinin şart 

olduğu belirtilmiştir. 

 

Arama üç farklı şekilde sınıflandırılabilir30. 

 
                                                 

30  Raci Ün, Aramalı Vergi İncelemesi Usul ve Esasları Yaklaşım Dergisi,Kasım 2008 ,Sayı: 191  
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-  Özel Arama: Önceden belirlenmiş bir delili elde etmek için sınırlı biçimde 

yapılan aramalardır. 

 

- Genel Arama: Mükellefin vergiye tabi tüm işlemlerini kavramak için sadece 

mükellef nezdinde yapılan aramalardır.  

 

- Çok Yönlü Arama: Mükellefle birlikte ilgisi görülen diğer tüm kişiler 

nezdinde yürütülen aramalardır. 

 

Her üç şekilde de ilgili tüm şahısların üzerleri ile işyeri, fabrika, şube, depo, 

irtibat bürosu ve ikametgah gibi tüm mekanlar kapsam dahilinde aramaya konu 

edilebilir. 

 

Aramada ihbar tek başına arama için yeterli ve gerekli bir sebep değildir. Vergi 

inceleme elemanları, yapacakları değerlendirmeler sonucunda aramanın yapılmasının 

lüzumlu olup olmadığına karar verirler. İhbar üzerine bir arama yapmak söz konusu 

olduğunda inceleme elemanı mutlaka muhbirin ismini, adresini ve gerekli olabilecek 

diğer hususları tespit etmek durumundadır. Aksi takdirde, yani yapılan ihbarın asılsız 

çıkması durumunda ve nezdinde arama yapılanın istemesi halinde bildirilmesi gereken 

muhbirin isminin bildirilememesi gibi bir durumla karşı karşıya kalınabilir. 

 

Vergi inceleme elemanlarının, arama esnasında buldukları ve incelenmesine 

lüzum gördükleri defter ve vesikaları ayrıntılı olarak tutanakla tespit etmesi gerekir. 

Arama yapıldığı sırada zaman yetersizliği vb. nedenlerle tutanak tanzimi mümkün 

olmazsa, bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defter ve vesikalar mükellef 

nezdinde emin bir yere konulur yada kaplar içerisinde daireye nakledilir. Bu defter ve 

evrakların konulduğu yer veya kaplar aramayı yapanlar ve mümkünse mükellefin 

katılımıyla mühürlenir. Mühürlü kap ve yerler daha sonra mükellefin de katılımıyla 

incelemeye yetkili olanlarca açılır ve aramada elde edilen defter ve vesikalar müfredatlı 

olarak tutanakla tespit olunur. Mühürleme ve mührün fekki halleri de ayrı ayrı birer 

tutanakla tespit edilir. 
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Arama yapılan hallerde inceleme çabukça ve her işten evvel yapılır. İnceleme 

sırasında vergi ile ilgisi olmayan evraklar tutanak ile mükellefe geri verilir. Arama 

sonucunda el konulan defter ve belgeler üzerinde mükellef inceleme yapabilir, suret ve 

kayıt çıkarabilir. 

 

213 Sayılı V.U.K’nun 142. maddesinin son fıkrası ihbar üzerine yapılan aramada 

ihbar sabit olmazsa nezdinde arama yapılan kimse muhbirinin adının bildirilmesini 

isteyebileceğini, bu takdirde, Vergi dairesi muhbirin ismini bildirmeye mecbur 

olduğunu düzenlemiştir. Arama sonucunda defter ve belgelere el konulması nedeniyle, 

Vergi Usul Kanunu’nun 219.maddesi gereğince yapılmayan kayıtlar, defterlerin geri 

verilmesinden sonra idare ile mükellef arasında kararlaştırılan (en az bir ay) uygun bir 

süre içinde ikmal edilir.  

 

2.3 BİLGİ TOPLAMA  

 

Vergiyi doğuran olayların izlenmesi ve buna dayanarak vergi kayıp ve kaçağının 

önlenmesi, bu olaylara ilişkin sağlıklı bilgilerin elde edilmesi ile mümkün olur. Bu 

nedenle, kanuna bilgi toplanması ile ilgili hükümler konulmuş ve bunların müeyyidesi 

ayrıca düzenlenmiştir.31 

 

Bilgi verme hususu 213 sayılı V.U.K’nun 148 maddesinde; Kamu idare ve 

müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve 

tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların 

isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar, şeklinde düzenlenmiştir. 

 

Bilgi isteme yazı veya sözle olabilir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere yazı ile 

cevap vermeleri için kendilerine uygun bir süre verilir.Bilgi istenmek üzere ilgililer 

vergi dairesine zorla getirilemez. .Yurt dışı imtiyazlarından faydalanan yabancı devlet 

memurları bilgi verme mecburiyetine tabi olamazlar. 

                                                 
31 Özyer, s. 231.  
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 Sürekli bilgi verme ise aynı kanunun 149. maddesinde aşağıdaki gibi 

düzenlenmiştir. Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve 

kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek 

bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar. 

 

213 sayılı V.U.K ‘nun 152. mad. İstihbarat Arşivi uygulamasını düzenlenmiş 

olup bu maddede hükmü; 150'nci maddedekiler hariç olmak üzere bu bölümde yazılı 

kaynaklardan toplanacak bilgiler istihbarat arşivlerinde gizli olarak saklanır. Bu 

arşivlerden kimlerin ve ne suretle faydalanabileceği Maliye Bakanlığınca tespit olunur. 

şeklindedir. 

 

213 sayılı V.U.K’nun 150. mad. ise; Aşağıda yazılı resmi makamlarla gerçek ve 

tüzelkişiler, her ay muttali oldukları ölüm vak'aları ile intikalleri ertesi ayın 15'inci günü 

akşamına kadar vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar. demek suretiyle 

sürekli olarak bilgi vermek zorunda olanları belirtmiştir. 

 

- Sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu memurları;  

 

- Yabancı memleketlerdeki Türk konsolosları veya konsolosluk görevini 

yapanlar (Memur oldukları yerde ölen Türk tebaasının soyadı, adı ve sıfatları ile 

Türkiye'deki ikametgahlarını Maliye Bakanlığına bildirirler);  

 

- Mahalle ve köy muhtarları (Kendi mahalle veya köylerinde ölenleri bildirirler);  

 

- Banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek ve tüzelkişiler 

(Mevduat, şirket hissesi, emanet para ve eşya veya sair suretle alacak sahiplerinden 

birinin ölümü halinde, ölenin soyadını, adını, alacağının nev'ini ve miktarını bildirirler)  

 



 21

213 Sayılı V.U.K’nun 152. maddesi uyarıca toplanan bilgiler istihbarat arşivinde 

saklanması düzenlenmiştir. Bu doğrultuda Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Vergi 

İstihbarat Arşivi kurulmuştur.  

 

Bu arşivde bulunan bilgilerin bazıları aşağıdaki gibidir : 32 

 -Mükelleflerin kimlik, adres ve mükellefiyetine ilişkin bilgiler, 

 -Beyanname ve bildirimler 

 -Yıllık Gelir Vergisi 

 -Kurumlar Vergisi 

 -Gelir stopaj (muhtasar) yıllık bildirimleri 

 -KDV yıllık bildirimleri 

 -Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirimi, 

 -Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına 

İlişkin Bildirimi, 

 -Serbest Meslek Kazanç Defteri veya İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan 

Mükelleflerin Defter Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine İlişkin Bildirimi, 

 -Kurum ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler, 

 -Vergi inceleme raporu ile sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

kullandığı veya düzenlediği tespit edilen mükelleflere ilişkin bilgiler, 

 -Mükellefiyet kayıtları vergi dairelerince terkin edilen mükelleflere ilişkin 

bilgiler, 

 -Vergi ile ilgili belgeleri herhangi bir şekilde kaybolan veya yok olanlarla ilgili 

bilgiler, 

 -Kredi kartı ile satış yapan üye iş yerlerinin satış tutarlarına ilişkin bankalardan 

alınan bilgiler, 

 

 -Merkez Bankasından alınan, 50.000 ABD Doları veya eşitini aşan dövizlerin 

yurtdışına transfer işlemlerine ilişkin bilgiler, 
                                                 

32 Mahmut VURAL,Vergi İdaresinde Bilgi İşlem Uygulamaları, Vergi Dünyası Dergisi, 

Kasım 2002 s20(“1981’den 2003’e Vergi Dünyası” HUD tarafından yayınlanan Vergi Dünyası 

CD’sinden alınmıştır.)  
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 -Devlet Malzeme Ofisine mal ve hizmet satışında bulunanlara ilişkin bilgiler, 

 -Emekli Sandığından sağlık harcamalarına ilişkin alınan bilgiler 

 -Tapu Sicil müdürlüklerinden alınan; 

 -Gayrimenkul alım, satımı yapan kişilere ilişkin bilgiler, 

 -İpotek işlemlerine ilişkin bilgiler, 

 

2. 4 VERGİ İNCELEMESİ  

Vergi incelemesi ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit 

etmek ve sağlamak amacıyla yapılan bir faaliyettir. Vergi incelemelerinde vergiye tabii 

faaliyetlerle ilgili işlemlerin tamamlanması ve elde edilen gelirin ilgililerce beyan 

edilmesinden sonra beyan edilen vergilerin defter, belge kayıt veya hesaplara 

uygunluğunun kontrol edilmesi, araştırılması ve sonucunda ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunun tespit edilmesi söz konusudur.33 

 

        2.4.1 Vergi Denetiminin Amacı  

 

 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 134’ncü maddesinde vergi incelemesinin 

amacı “ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve 

sağlamaktır” şeklinde belirlenmiştir. Bu noktada vergi incelemesi vergi kayıp ve 

kaçağını tespit etmek yanında bu fiili önleyici ve dolayısıyla mükellef ve sorumluların 

doğru beyanda bulunmasını sağlayıcı tedbirleri de içermektedir.34 

 

Vergi incelemesinin bir diğer amacı ise kayıp ve kaçağı tespit etme yanında 

inceleme süresince ortaya çıkan; mükellef tarafından işlenmiş hatalar konusunda, onları 

bilgilendiren yönü ile mükellefleri eğitmeyi, gönüllü olarak daha doğru beyanda 

bulunmayı teşvik eden yönü ile vergi bilincini geliştirmeyi, bazı mükelleflerin vergi 

                                                 
33   Abdurrahman Akdoğan; Vergi İncelemesi,  Ankara İTİA Yayın No, 127 Ankara 1979 s 4 
34  Musa Kazım Ünver; Vergi İncelemesinin Tanımı ve Önemi İle Maliye Politikalarındaki 

Yeri Yaklaşım Dergisi Haziran 2004 Sayı 138  
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kaçırmalarını önleyen yönü ile de vergi adaletini güçlendirip, vergide eşitlik ilkesini 

pekiştirmektir. 

 2.4.2 Vergi Denetiminin Fonksiyonları  

Vergi incelemesinin biri araştırma diğeri önleme olmak üzere iki fonksiyonu söz 

konusudur. Vergi incelemesi her şeyden önce ödenmesi gereken verginin doğruluğunu 

araştırır. Araştırma esas olarak incelenen kişilerin defter ve kayıtlarında yapılan hata ve 

hilelerin, dolayısıyla ödenecek verginin doğruluğunun saptanmasına yönelik olup, 

defter kayıtları ve belgeler üzerinde ya da bunlar dışında veri toplanması anlamına 

gelmektedir.  

 

2.4.3 Vergi Denetiminin Kapsamı 

 

Vergi İncelemesi 213 Sayılı V.U.K’nun 2. mad. uyarınca gümrük ve tekel 

idareleri tarafından alınan vergiler hariç olmak üzere V.U.K kapsamına giren ve Genel 

Bütçeye, İl Özel İdaresine ve Belediyelere ait olan her türlü vergi, resim ve harçlar ile 

bunlara bağlı diğer gelirleri kapsar.35Ayrıca V.U.K’nun 137. maddesi hükmü uyarınca 

defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek zorunda olan bütün 

gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemesine tabiidir. 

 

2.4.4  İncelemeye Yetkili Olanlar  

 

 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 135’nci maddesi vergi incelemesine yetkili 

olanları düzenlemiş olup buna göre aşağıdaki sayılanlar vergi inceleme yetkisine 

sahiptir. 

 Hesap Uzmanları, Hesap Uzman Yardımcıları,  

 İlin En Büyük Mal Memuru( Defterdar- Vergi Dairesi Başkanı),  

 Vergi Denetmenleri ve Vergi Denetmen Yardımcıları  

                                                 
35 Fazıl Tekin, Ali Çetin , Vergi Denetimi, 2 Baskı,  Ankara, Seçkin Yayıncılık  2007 s. 142 
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 Vergi Dairesi Müdürleri  

 Maliye Müfettişleri, Maliye Müfettiş Muavinleri,  

 Gelirler Kontrolörleri ve Stajyer Gelirler Kontrolörleri  

.  

Vergi incelemesine yetkili olan Hesap Uzmanları, Maliye Müfettişleri ve 

bunların yardımcıları ile Gelirler Kontrolörleri ve bunların stajyerleri, Türkiye çapında 

vergi incelemesi yapmaktadırlar. Defterdarlar( Vergi Dairesi Başkanları), Vergi 

Denetmenleri, Vergi Denetmen Yardımcıları veya Vergi Dairesi Müdürleri kendi 

çalıştıkları bölgelerle sınırlı olmak üzere vergi incelemesi yapma yetkisine sahiptirler. 

 

 Şu an itibariyle Vergi Denetim birimlerinde çalışan Hesap Uzmanları, Hesap 

Uzman Yardımcıları, Vergi Denetmenleri ve Vergi Denetmen Yardımcıları Maliye 

Müfettişleri, Maliye Müfettiş Muavinleri,  Gelirler Kontrolörleri ve Stajyer Gelirler 

Kontrolörleri’nin 2008 takvim yılı itibariyle düzenledikleri raporlar ve bunların tutarları 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.36 

Tablo 1 

Vergi İnceleme Elemanlarının Yazdığı Rapor Sayısı ve Bulunan Matrah Farkı 

 

DENETİM BİRİMLERİ RAPOR SAYISI
İNCELENEN 

MATRAH (TL) 

BULUNAN 

MATRAH FARKI 

(TL) 

MATRAH FARKI 

ÜZERİNDEN TARH 

EDİLEN VERGİ (TL) 

Teftiş Kur.Bşk. 214 1.989.392.091 158.452.669 12.763.771 

Hesap Uz.Kur.Bşk. 2.257 19.205.401.726 11.828.006.641 1.181.730.547 

Gelirler Kontrolörleri 2.351 6.906.461.648 190.481.501.165 1.725.714.339 

Vergi Denetmenleri 68.089 48.488.423.808 7.803.234.736 1.693.601.820 

 

2.4.5 Vergi İncelemesine Tabi Olanlar  

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 137 maddesi incelemeye tabi olanları 

düzenlemiştir. Bu madde hükmü uyarınca defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları 

muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemesine 
                                                 

36http://www.vdd.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=122:gelr-dares-

bakanlii-2008-yili-faalyet-raporuna-lkn-yorum-ve-kinama&catid=9:guencel&Itemid=26 
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tabiidir. 

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 8’inci maddesi uyarınca, vergi kanunlarıyla 

kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna 

ilişkin özel anlaşmalar vergi idaresini bağlamaz. Bu nedenle, vergi incelemesinin 

muhatabı mükellef veya vergi sorumlusudur.  

 

V.U.K.’nun 172 ve 173’üncü maddelerinde defter tutmak zorunda olanlar ile 

olmayanlar tanımlanmış, 253 ve 256’ıncı maddelerinde ise muhafaza ve ibraz ödevleri 

düzenlenmiştir. Buna göre; 

 

  Ticaret ve Sanat Erbabı;  

 Ticaret Şirketleri;  

 İktisadi Kamu Müesseseleri;  

 Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler;  

 Serbest Meslek Erbabı;  

 Çiftçiler, her halukarda incelemeye tabiidir. 

 

Maddede sayılan mükelleflerin ortak özelliği, faaliyetlerinde “devamlılık” 

unsurunun varlığıdır.37 

 

Bunun yanında defter tutmak zorunda olmasalar da belge almak ve saklamak 

zorunda olanlar da vergi incelemesine tabii olacaklardır. Buna ek olarak eğer vergiden 

istisna edilmiş olan mükelleflerden zaman içersinde istisna koşullarını ihlal edenler bu 

nedenle vergi incelemesine tabii tutulabilirler. 

 

 Ancak ; 

 

 Ücret Geliri Elde Edenler, 

                                                 
37 Altar Ömer ARPACI,, Vergi incelemesi ve İncelemeyle İlgili Olarak Mükelleflerin 

Yükümlülükleri, Diyalog Dergisi, Mayıs 2008 Sy 241 
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 Menkul Sermaye İradı Elde Edenler 

 Gayrimenkul Sermaye İradı Sahipleri, hem defter tutma zorunlulukları, 

hem de herhangi bir belge alma ve verme yükümlülükleri olmadığı için 

vergi incelemesine tabii olmayacaklardır. 

 

         2.4.6 Vergi İncelemesine Başlama Zamanı  

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 138’nci maddesi incelemeye başlama 

zamanını düzenlenmiş olup buna göre ; “Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının 

evvelden haber verilmesi mecburi değildir. İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi 

de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. 

Evvelce inceleme yapılmış ve matrahın re’sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme 

yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline mani değildir” hükümlerine yer verilmiştir.  

 

Yukarıda yer alan yasa hükmü uyarınca vergi inceleme yetkisi olanlar, 

mükellefe hiç haber vermeksizin işletmeye giderek, zamanaşımına uğramamış herhangi 

bir dönemin defter ve belgelerinin ibrazını isteyerek vergi incelemesine başlayabilirler. 

 

            2.4.7  Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer  

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun V.U.K’nun “incelemenin yapılacağı yer” 

başlığını taşıyan 139’ncu maddesinde; “Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye 

tabi olanın iş yerinde yapılır.  

 

İşyerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle 

incelemenin yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluları 

isterlerse inceleme dairede yapılabilir. Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu 

defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir.  İncelemenin 

dairede yapılması halinde istenilen defter ve vesikaları belli edilen zamanda mazeretsiz 

olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere 

defter ve vesikalarını daireye getirmesi için münasip bir mühlet verilir” denilmektedir.  
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Yukarıda yer alan yasa hükmü uyarınca, vergi incelemesi prensip olarak iş 

yerinde yapılır. Vergi incelemesinin iş yerinde yapılması prensibinden ancak iş yerinin 

müsait olmaması ya da zorunlu sebeplerin iş yerinde incelemeyi olanaksız hale 

getirmesi durumunda vazgeçilebilir. Bu durumda inceleme dairede yapılır.  

 

       2.4.8 Vergi İncelemesine Yetkili Olanların Uyması Gereken Kurallar 

Vergi incelemesine yetkili olanlar 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

136.maddesi hükmü uyarınca, yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini 

gösteren fotoğraflı resmi bir belge bulundururlar ve gittikleri yerde işe başlamadan önce 

bu belgeyi ilgililere gösterirler. Aynı kanunun 140.maddesine göre; 

 

-İncelemeye tabi olana, bunun mevzuunu işe başlamadan evvel açık olarak izah 

ederler. 

- Nezdinde inceleme yapılanın muvafakatı olmadıkça resmi çalışma saatleri 

dışında inceleme yapamazlar veya buna devam edemezler.(Tutanak düzenlenmesi ve 

inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması bu hükmün dışındadır. Ancak bu gibi 

tedbirler, incelemelerin yapıldığı yerdeki faaliyeti sekteye uğratmayacak şekilde yapılır) 

 

- İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren bir vesika nezdinde inceleme 

yapılana verilir. 

 

2.4.9 Vergi İncelemesinin Türleri : 

 

Vergi incelemesi kapsam, süreklilik, akış, incelenecek yükümlü sayısı ve 

kaynağı göz önünde bulundurmak suretiyle sınıflandırılabilmektedir. Buna göre vergi 

incelemesini aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir. 

 

         2.4.9.1 İncelemenin Kapsamı Açısından  

Vergi incelemeleri incelemenin kapsamı açısından tam inceleme ve kısa 

inceleme olarak ikiye ayrılır. 
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2.4.9.1.1 Tam İnceleme  

 

Asıl anlamıyla vergi incelemesi tam incelemedir. Bu inceleme vergi 

incelemesinin tüm aşamalarını kapsamaktadır. Tam inceleme; bir vergi mükellefinin 

tabi olduğu bir vergi türüne ilişkin, vergilendirme dönemi bazında tüm faaliyet ve 

işlemlerinin yasalara uygunluğunun araştırılması, matrah unsurlarının tümünün 

incelenerek ödenmesi gereken verginin doğruluğunun saptanması şeklinde 

tanımlanabilir. 38 

 

Örneğin,  mükellef kurumun 2009 takvim yılına ilişkin Ticari Kazancının 

Kurumlar Vergisi, KDV,  Kurumlar Geçici Vergisi, Gelir Stopajı yönünden 

incelenmesi, 

 

 2.4.9.1.2 Kısa İnceleme  

 

Kısa inceleme; dar anlamlı bir tam inceleme halidir. Tek bir verginin belli bir 

matrah bölümünü veya bir olayın bir bölümü yahut bir durumun sadece bir ayrıntısı 

incelemeye konu olur. Burada tam incelemeden sadece incelemenin alanı yönünden 

ayrılır.39 

 

Örneğin, ticari ve zirai kazançları bulunan bir gelir vergisi mükellefinin bir 

vergilendirme döneminde sadece ticari faaliyetinin incelenmesi o mükellef açısından 

kısa vergi incelemesidir. 

 2.4.9.1.3 Sınırlı İnceleme  

 

Bu inceleme türü 2 durumda yapılan incelemedir. 

 

                                                 
38Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Çalışması, Vergi İncelemeleri,1. 

Baskı İstanbul,1991 s 13 
39 Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Çalışması, s. 14 
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1- Mükellefin Vergi Kanunlarının usul ve şekil yönündeki hükümleri 

karşısındaki durumunun incelenmesiyle yetinilmesinde , 

 

2- Mükellef nezdinde yapılacak vergi incelenmesinde vergi kanunlarında 

nazara alınmak suretiyle yapılacak genel vergi incelemesi hazırlığı çalışmalarında, 

 

Örneğin kurumlar vergisi mükellefinin, 2007 dönemine ilişkin olarak sadece 

ticari kazancı çerçevesinde ayırdığı karşılıkların incelenmesi durumunda sınırlı vergi 

incelemesi söz konusudur.  

  2.4.9.2  İncelemenin Kaynağı Açısından  

İncelemenin kaynağı açısından inceleme türleri Olağan İnceleme ,Olağandışı 

İnceleme ve Karşıt İnceleme olarak üçe yarılmaktadır. 

 

 2.4.9.2.1 Olağan İnceleme  

 

Herhangi bir ihbar olmaksızın, önceden belirlenmiş ilke ve kriterlere göre 

seçilen beyanname ya da mükellefler nezdinde yürütülen incelemelerdir.  

 

 2.4.9.2.2 Olağandışı İnceleme  

 

            Önceden belirlenmiş ilke ve kriterlere göre seçilmemiş olup, vergi kaçırdığına 

dair hakkında ihbar, bilgi ve bulgular olan mükellefler nezdinde bu özel nedenlerle 

başlatılan incelemeler olağandışı incelemelerdir. 

2.4.9.2.3  Karşıt İnceleme  

              Yapılan olağan, ihbarlı ve aramalı incelemelerde bir hususun doğruluğunu 

araştırmak üzere konuyla ilgili kişinin defter belge ve kayıtlarına ya da bilgisine 

başvurulabilir buna karşıt inceleme denir.40 

                                                 
40Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Çalışması, s. 12 
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 Bu incelemeden sağlanan bilgilerle olağan incelemeye alınmış işletmenin 

kayıtlarının doğruluğunu araştırmak olanaklı olabildiği gibi, işletme muhatabı kişiyi 

vergilemekte mümkündür. Bu tip inceleme en çok başvurulan inceleme tekniklerinden 

biridir. Bu inceleme tekniği bir tarafta gider bir tarafta hasılat unsuru olması nedeniyle 

sağlıklı sonuçlar verebilmektedir. 

 

        2.4.9.3. İnceleme Yöntemi Açısından  

İnceleme yöntemi açısından vergi incelemesi, normal incelemesi, aramalı 

inceleme ve ihbarlı inceleme olarak üçe ayrılır. 

 

 2.4.9.3.1  Normal Vergi incelemesi  

  

 Herhangi bir ihbar ya da yükümlünün, vergi kaçırdığına dair kesin kanıt 

unsurları olmaksızın, denetim elemanları tarafından zamanaşımı süresi içerisinde 

yapılan incelemeye normal inceleme adı verilir41. 

  

2.4.9.3.2 Aramalı İnceleme 

 

Aramalı vergi incelemesi, Vergi Usul Kanunu'nun 142-147‘nci maddelerinde yer 

alan hükümler çerçevesinde yapılır. Bu inceleme ihbar veya yapılan incelemeler 

dolayısıyla, bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden emarelerin bulunması 

hallerinde, mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların 

üzerinde yapılan aramalar sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler esas alınarak 

tamamlanır 

 

 

 

                                                 
41 Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Çalışması, s. 7 
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2.4.9.3.3 İhbarlı İnceleme  

 

Bu tür incelemesinin dayanağı genellikle kamu organları ve özel şahıslar 

tarafından yapılan ihbarlardır. Ancak yapılan her ihbarın inceleme dayanağı 

olmaz.Burada ihbar kavramı ile kavramını olağan bilgi verme kavramı ile 

karıştırmamak gerekmektedir. 

 

 İhbarla bildirilen genellikle bir vergi suçudur. 

 Muhabir bir suçu izleme ve saptamasıyla görevli değildir. 

 Muhbir ilgili merciin sorularına muhatap olmazken kendiliğinden karar verir42. 

 

            2.4.10 Mükelleflerin Vergi İncelemesine Seçilme Nedenleri  

 

Mükelleflerin, vergi incelemesine seçilmesi çeşitli nedenlerle olabilmektedir. 

Vergi dairesi dosyalarının taranması ve vergi dairesinde yapılan tespitler sonucunda,  

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ve vergi inceleme elemanlarının modern denetim 

tekniklerinin kullanılması sonucunda, inceleme yapılacak mükellefler tespit 

edilebilmektedir. 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı son dönemlerde “Veri Ambarı” ve “VEDOP” gibi 

projeleri hayata geçirmiş olup bu doğrultuda bu projelerin daha etkin olarak 

çalışabilmesi için geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. Bu çalışmalar 

doğrultusunda, elektronik beyannameye geçilmesiyle birlikte bazı verilerin bilgisayar 

aracılığı ile otomatik değerlendirilmesi sonucu incelenecek mükellefler 

seçilebilmektedir.  

 

İncelemeye seçme yöntem ve nedenleri nedeniyle ağırlıklı olarak aşağıdaki 

sebeplerden dolayı incelemeye sevk edilmektedir. 

 

                                                 
42 Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Çalışması, s. 9 
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  Vergi dairesi dosyasının taranması ve vergi dairesi tarafından yapılan 

tespitler , 

  Mali tabloların mali analiz yoluyla ölçülerek, sektör, mükellef ve konu 

bazında seçim yapılması, 

  Özelliği olan sektör ve konuların denetlenmesi, 

  Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kodlarına girilmesi, 

  Devamlı devir KDV verilmesi, 

  Devamlı zarar beyan edilmesi, 

  Faaliyeti ile orantısız iade talepleri, 

 Mali tabloların tutarsızlıklar içermesi, 

  Giderlerin yüksekliği, 

  Ortaklar cari hesabının şişkinliği, 

  Mükellef hakkında ihbar olması,  

  Başbakanlık ve bakanlık takipli özel incelemelerin vergisel açıdan 

değerlendirilmesi, 

  Kara para incelemelerinin vergisel açıdan incelenmesi, 

  Diğer denetleyici ve düzenleyici kurumların talebi (SPK, BBDK vb) , 

  Banka, aracı kurum gibi finansal piyasalarda yapılan denetimlerin 

yansıması. 

 

           2.4.11 Vergi İncelemesinde Karşılaşılabilecek Riskler 

Vergi kanunları ve kanunların tanıdığı yetkilerle Maliye Bakanlığı tarafından 

çıkarılan tebliğlerde yer alan hükümler çerçevesinde, vergi kayıp ve kaçağına neden 

olabilecek hususlar aşağıda çeşitli başlıklar altında ele alınmıştır.  

  2.4.11.1 Faaliyet Giderlerine İlişkin Riskler  

    Yapılan incelemeler esnasında faaliyet giderleri açısından riskler aşağıdaki 

gibidir43. 

 
                                                 

43 F. Gamze ÖZBİLGİN;” Vergi Denetiminde Mali Analiz Tekniklerin Kullanılması”, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, Anadolu Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998, s. 51 
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 2.4.11.1.1 Genel Giderlere İlişkin Oluşabilecek Riskler 

 

 İşletme ile ilgili olmayan harcamalar gider yazılmış olabilir. 

 Satılan veya üretilen malların maliyetine girmesi gereken harcamalar 

doğrudan gider yazılmış olabilir. 

 Gelecek dönemlere ait olan giderler incelenen dönemde gider olarak 

vergi matrahından indirilmiş olabilir. 

 Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen “karşılıklar” dışında karşılık ayrılmış 

ve bu karşılıklar gider yazılmış olabilir. (Karşılık ayrılacak durumlar vergi 

kanunlarında açıkça düzenlenmiştir.) 

 Harcamalar mükerrer kaydedilmiş veya farklı bedelle gider yazılmış 

olabilir. 

 Amortismana tabi iktisadi kıymet alışı doğrudan gider yazılmış olabilir. 

 Aktifleştirilmesi gereken harcamalar (peştamallıklar, özel maliyet 

bedelleri gibi) doğrudan gider yazılmış olabilir. 

 Vergi matrahının tespitinde vergi kanunlarının gider olarak kabul 

edilmeyeceğini öngördüğü bir harcama gider yazılmış ve vergi matrahının 

tespitinde kazançtan indirilmiş olabilir: 

 Hediye alımları için yapılan ödemeler, 

 Çalınan malların maliyeti, 

 Başsağlığı ilanları için yapılan ödemeler, 

 Yurtdışı götürü gider uygulamasında hata yapılmış olabilir.  

 Değeri düşen mallar direkt gider yazılmış olabilir.  

 Gider pusulası uygulamasında hatalar yapılmış olabilir.  

 Perakende satış fişine dayanılarak gider yazılmasında hatalar yapılmış 

olabilir.  

 Gider yazılan zarar, ziyan ve tazminatlar kanunda belirtilen şartları 

taşımıyor olabilir.  
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2.4.11.1.2  Sosyal Giderlere İlişkin Oluşabilecek Riskler 

Yapılan vergi incelemesi esnasında sosyal giderler açısından oluşabilecek riskler 

aşağıda belirtilmiştir44. 

 

 Hizmet erbabına yemek vermek suretiyle sağlanan menfaatlerin gider 

yazılması için aranan şartlar yerine getirilmemiş olabilir.  

 Söz konusu giderler mükerrer ve fazla tutarla kayıtlara intikal etmiş olabilir. 

 İlaç ve tedavi giderleri işletme ile ilgili olmayabilir. Veya işletmenin ve 

personelin normal tedavi giderleri olmayabilir.  

 Ödenmeyen sigorta primleri gider yazılmış olabilir. (506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanunu Değişik 80. Madde) 

 Şahıs sigorta primi uygulamasında hatalar yapılmış olabilir.  

 İsteğe bağlı sigorta primleri gider yazılmış olabilir. 

 

2.4.11.1.3  Seyahat ve İkamet Giderlerine İlişkin Oluşabilecek Riskler 

 

 Seyahat işle ilgili olmayabilir. 

 Hem gerçek gider usulü hem de harcırah uygulaması yapılmış olabilir.  

 Yurtdışı ve yurtiçi harcırahları yanlış tespit edilmiş olabilir. 

 Seyahat ve ikamet harcamalarının gider yazılması için gereken diğer şartlar 

olmayabilir.  

 

2.4.11.1.4  Taşıt Giderlerine İlişkin Riskler 

 

 Binek otomobillerinin giderlerinin tamamı gider yazılmış olabilir. (4369 sayılı 

Kanunla yapılan değişiklikle 01.01.1999 tarihinden itibaren binek otomobillerin giderleri 

ile amortismanlarının tamamı gider olarak indirilebilecektir.) 

 

                                                 
44 Özbilgin, s. 52 



 35

 Personelin kendi aracı ile işe gidiş gelişi nedeniyle yapılan ödemeler gider 

yazılmış olabilir. 

 

 2.4.11.2  Finansman Giderlerine İlişkin Riskler 

 

  Finansman giderleri, doğrundan gider yazılması veya maliyete atılması yönüyle 

vergi matrahını belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu giderlerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek 

riskler aşağıda belirtilmiştir45. 

 

 İşletme ile ilgili olmayan kredilere ilişkin faizler gider yazılmış olabilir. 

 Finansal kiralamaya ilişkin ödenen kira bedellerinin gider yazılmasında hata 

yapılmış olabilir. 

 Maliyete intikal ettirilmesi gereken finansman giderleri direkt gider yazılmış 

olabilir.  

 Firmalar arası finansman gideri aktarımı yolu ile örtülü kazanç dağıtımı 

yapılmış olabilir. 

 Örtülü sermaye niteliğindeki borçlanmalar için faiz ve benzeri ödemeler 

yapılmış olabilir. 

 

2.4.11.3  Amortisman Uygulamasında Ortaya Çıkabilecek Riskler 

 

        Amortisman uygulamasında ortaya çıkabilecek olan risklerden bazıları aşağıdaki 

gibidir46. 

 Amortismana konu aktifin değeri hatalı tespit edilmiş olabilir.  

 Amortisman oranı hatalı uygulanmış olabilir. 

 Amortisman uygulanmasında matematiksel hatalar yapılmış olabilir. 

 Kıst amortisman uygulamasında hata yapılmış olabilir. 

 Gayrimenkulün değerini arttırıcı harcamalar direkt gider yazılmış 

olabilir. 

                                                 
45 Özbilgin, s. 53 
46 Özbilgin,s. 53 
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 Amortisman uygulanmasına başlama tarihinde hata yapılmış olabilir. 

 Amortismana tabi tutulması gereken bir harcama gider yazılmış olabilir. 

 

  2.4.11.4 Özel Maliyet Bedeline İlişkin Riskler 

İşletmelerde yapılan vergi incelemesinde özel maliyet bedeline ilişkin olarak 

karşılaşılabilecek risklerden bazıları aşağıdaki gibidir47.  

 

 Özel maliyet bedeli olarak dikkate alınması gereken bir harcama direkt 

gider yazılmış olabilir.  

 Özel maliyet bedelinin itfasında hata yapılmış olabilir. 

 Kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilmemiş olabilir. 

 Kira süresi belli olmadığı durumlarda 5 yılda itfa edilmemiş olabilir. 

 Kira süresinin bir yıl olması halinde muvazaalar olabilir. 

 Özel maliyet bedeli kapsamına giren harcamalar, mükerrer ve fazla 

tutarlarda kayıtlara intikal ettirilmiş olabilir. 

             2.4.11.5  Alacaklardan Kaynaklanan Riskler 

Vergi incelemelerinde alacaklarla ilgili olan risklerden bir kısmı aşağıdaki 

gibidir48. 

 Alacak senetlerine ilişkin reeskont uygulaması hatalı yapılmış olabilir.  

 Şüpheli alacak uygulamasında hata yapılmış olabilir. 

 Değersiz alacak uygulamasında hata yapılmış olabilir. 

 Vazgeçilen alacak uygulamasında hata yapılmış olabilir.  

 

         2.4.11.6 Şüpheli Alacak Uygulamasına İlişkin Ortaya Çıkabilecek Riskler 

 Vergi incelemelerinde şüpheli alacaklarla ilgili olan risklerden bir kısmı 

aşağıdaki gibidir49.  

                                                 
47Özbilgin, s.54 
48 Özbilgin, s.54 
49 Özbilgin, s.55 
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 Şüpheli alacak olarak değerlendirilen alacaklar, ticari ve zirai kazancın 

elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmayabilir. 

 Alacağın şüpheli hale gelmesi için aranan şartlar mevcut olmayabilir. 

 Alacak teminatlı olabilir.  

 Karşılık alacağın şüpheli hale geldiği dönemde ayrılmamış olabilir. 

 Alacak mal alımına yönelik avans niteliğinde olabilir.  

 Şüpheli alacak Katma Değer Vergisinden kaynaklanan bir alacak olabilir. 

 Kamu kuruluşlarından olan alacaklar için karşılık ayrılmış olabilir. 

 Şüpheli alacak olarak kaydedilen alacaklar hatır senetlerinden 

kaynaklanan alacak olabilir. 

 Şüpheli hale gelen alacak daha sonra tahsil edilmiş olabilir. 

 

       2.4.11.7 Reeskont Uygulamasında Ortaya Çıkabilecek Riskler 

 

  Yapılan vergi incelemesinde reeskont uygulamasında ortaya çıkabilecek 

riskler aşağıdaki gibidir50. 

 

 Reeskont tutarları iç iskonto yöntemi yerine dış iskonto yöntemi 

kullanılmak suretiyle hesaplanmış olabilir. 

 Reeskont oranı hatalı uygulanmış olabilir. 

 Senetli alacak ve borç senetlerinin bir kısmı reeskonta tabi tutulmuş bir 

kısmı tutulmamış olabilir. 

 Hatır senetleri için reeskont uygulanmış olabilir. 

 Gelir kaydedilmeyen faaliyetlere ilişkin alacak senetleri reeskonta tabi 

tutulmuş olabilir. 

 Reeskonta esas alınan senetlere ilişkin bilgiler hatalı girilmiş olabilir. 

 Vadeli çekler için reeskont ayrılmış olabilir. 

 Reeskonta tabi tutulan senetler için ayrıca faiz hesaplanmış olabilir. 

 Yabancı para üzerinden düzenlenen senetler için reeskont 

hesaplanmasında hata yapılmış veya yanlış oran uygulanmış olabilir.  
                                                 

50Özbilgin, s. 55 
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       2.4.11.8 Mal ve Hizmet Alışlarıyla İlgili Riskler 

 

 Mükelleflerin yaptığı mal ve hizmet alışlarının taşıdığı riskler aşağıda 

özetlenmiştir51. 

  

 Örtülü kazanç dağıtımına olanak verecek şekilde yüksek bedelli alışlar 

yapılmış olabilir. 

 Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılmış olabilir. 

 Alışlardan kaynaklanan alış ıskontoları kayıt dışı bırakılmış olabilir. 

 Alınan faturalar birden fazla kaydedilmiş olabilir. 

 Alınan faturalar yüksek bedelle kayıtlara intikal ettirilmemiş olabilir. 

 

           2.4.11.9  Mal ve Hizmet Satışları İle İlgili Riskler 

 

      Mükellefin yaptığı mal ve hizmet satışı ile ilgili olarak ortaya çıkan riskler 

aşağıdaki gibidir52. 

  

 Faturasız satış yapılmış olabilir. 

 Düşük bedelle fatura düzenlenmiş olabilir. 

 Yüksek miktarlı ve düşük birim fiyatlı fatura düzenlenmiş olabilir. 

 Faturaların asılları ile örnekleri farklı bedeller üzerinden düzenlenmiş 

olabilir. 

 Satış hasılatını gizlemeye yönelik muhasebe hataları yapılmış olabilir. 

 Satış ıskontoları vasıtasıyla örtülü kazanç dağıtımı yapılmış olabilir. 

 Vadeli satışlardan kaynaklanan vade farklı için fatura düzenlememiş 

olabilir. 

 Kaydii envanter sonuçlarında dengesizlik olabilir. 

 

 
                                                 

51 Özbilgin, s. 56 
52 Özbilgin, s.56 
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            2.4.11.10 Örtülü Kazanç Dağıtımı İle İlgili Riskler 

 Örtülü kazanç dağıtımı ile ilgili riskler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir53.  

 

 Ortaklara ve diğer ilgili kişilere düşük bedelle veya bedelsiz mal veya 

hizmet verilmiş olabilir. 

 Ortaklardan veya diğer ilgili kişilerden yüksek bedelle mal veya hizmet 

alınmış olabilir. 

 Ortaklardan veya diğer ilgili kişilerden yüksek faiz ve komisyonla ödünç 

para alınmış olabilir. 

 Ortaklara veya diğer ilgili kişilere faizsiz veya düşük faizle borç para 

verilmiş olabilir. 

 Şirket, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 17’nci maddesinde sayılan 

kişilerle olan münasebetlerinde emsaline göre yüksek veya düşük bedeller 

üzerinden kiralama veya kiraya verme muamelelerinde bulunmuş olabilir. 

 Yüksek ücretler verilmesi suretiyle örtülü kazanç dağıtılmış olabilir. 

 Yıl sonlarında ciro primi, ıskonto ve benzeri adlarla gereksiz ve kasıtlı 

indirimlerle örtülü kazanç dağıtılmış olabilir. 

 Yıl içinde kanunen kabul edilmeyen giderler vasıtasıyla örtülü kazanç 

dağıtımı yapılmış olabilir. 

 Gider aktarımı, komisyon bedeli vb. adlarla örtülü kazanç dağıtımına 

olanak verilmiş olabilir. 

 

         2.4.11.11 Örtülü Sermaye Uygulaması İle İlgili Riskler 

 

 Örtülü sermaye uygulamasında ortaya çıkabilecek riskler aşağıdaki gibidir54. 

 

 Kurum nezdinde ki borçlanmaların bazıları örtülü sermaye niteliğine sahip 

olabilir. 

                                                 
53 Özbilgin, s.57 
54 Özbilgin, s. 58 
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 Yabancı para üzerinden yapılan borçlanmalar örtülü sermaye niteliğinde 

olabilir. 

 Kurum tarafından çıkarılan tahviller, kurum ortakları tarafından satın alınmış 

olabilir. 

 Bankalar ve iştirakleri arasındaki borçlanmalar örtülü sermaye niteliğinde 

olabilir. 

 Alım-satım işlemlerinden kaynaklanan borçlanmalar örtülü sermaye 

niteliğinde olabilir. 

 

        2.4.12 Vergi  Gizleme  Yöntemleri  

 

Mükellefler tarafından vergi  kaçırmak amacıyla çeşitli yollara başvurulabilir. 

Bunlardan en önemlileri aşağıdaki gibidir55. 

 

         2.4.12.1  Satış Yolsuzlukları 

 

 Satılan mal veya görülen hizmet bedellerinin tamamen  veya kısmen muhasebe 

kayıtlarına geçirilmeden iş sahiplerince açıktan tahsil  edilmesine satış yolsuzluğu adı 

verilir. Bu  dört şekilde ortaya çıkmaktadır.  

 

 Gizli Satış 

 Fatura Sahtekarlığı 

 Uydurma Firmalara Satış 

 Zarar Satışları 

 

        2.4.12.2  Alış Yolsuzlukları 

  Mükellefler tarafından, dönem kazancını azaltıp, vergi kaçırmayı amaçlayan alış 

yolsuzlukları da üç şekilde yapılır.  

                                                 
55 Alptürk, s. 426-427. 
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 Kayıt Dışı Alış 

 Yüksek Bedelle Alış 

 Alış İskontolarını Kayıt Dışı Bırakma 

 

         2.1.12.3   İşletme Giderlerini Yükseltme 

  

 Bu yolla, malın satış maliyetini artırılarak, satış bedeli ile satış maliyeti 

arasındaki fark olan gayri safi kar azaltılmış olur. 

 

İmalat giderleri içinde yolsuzluğa en uygun  kalemlerden birisi 

amortismanlardır. Amortismana tabi olmayan kıymetleri amortismana tabi tutmak ve 

yüksek oranda amortisman ayırmak bunun en güzel örnekleridir.  Giderleri 

yükseltmenin bir diğer yolu, amortismana tabi varlıkların aktifleştirilerek amortismana 

tabi tutulması yerine, harcamaları doğrudan gider yazmaktadır. Bir başka değerleme 

hilesi ise yeni kurulan şirketlerde rastlanmaktadır. Buna göre yeni kurulan şirketler , 

kuruluşlarının ilk yılları genelde zararlıdır ve zararların mahsup süresi sınırlıdır ve bu 

yüzden mahsup süresi ne düşmemek için bir kısım giderleri sabit kıymet maliyetine atıp 

amortisman yolu ile itfa yolunu seçebilirler. 

 

            2.1.12.4   Stok Yolsuzlukları  

 

Mal alım satım işi yapan yada mamul üreten bir işletmenin en önemli maliyet 

kalemi stoklardır. Bu nedenle, dönem sonu işlemleri açısından da en ayrıntılı ve titiz 

şekilde envanter ve değerleme açısından da en ayrıntılı ve titiz şekilde envanter ve 

değerleme işlemleri stoklar  üzerinden yapılacaktır. İşletmeler, özellikle de imalat 

işletmeleri, üretimlerine dair ayrıntılı raporlama yapmak zorundadırlar. Hammadde , 

yarı mamul ve mamul bazında ayrıntılı miktar ve tutar dengesi  kurulması 

zorunluluktur. 
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2.4.13 Vergi İncelemesinin Aşamaları 

 Vergi inceleme süreci çeşitli işlemlerden oluşmaktadır. Vergi incelemesinin 

etkin ve amaca uygun bir şekilde yapılabilmesi, her şeyden önce çalışmaların bir plana 

dayandırılmasını gerektirmektedir. Ayrıca, sahip olunan olanaklar göz önünde 

bulundurularak incelenecek beyanname ve bildirimlerin seçimi yapılır ve inceleme 

hazırlığından sonra uygun görülecek inceleme yöntemine göre incelemeye başlanır.   

 İşlemlerin tamamlanmasından sonra da tutanak ve raporlar düzenlenir, 

gerekiyorsa ilgili kuruluşlara bilgi verilir ve inceleme sonuçlandırılır. Vergi 

incelemesinin aşamaları aşağıdaki gibidir56:  

 İncelemenin planlanması 

 İncelenecek bildirimlerin seçimi 

 İnceleme hazırlığı 

 İncelemenin yapılması 

 İncelemenin sonuçlandırılması 

2.4.13.1 İncelemenin Planlanması 

 Vergi incelemesinde öncelikle planlı ve bilinçli bir çalışma yapılması 

gerekmektedir. Yapılacak planlı çalışma, incelemenin etkinliğini artıracak böylece, 

mükelleflerin beyanname ve bildirimlerinde daha içten ve saygılı olmaları 

sağlanabilecek ve devletin daha fazla gelir kaybına uğraması önlenebilecektir. İnceleme 

planının hazırlanabilmesi için; inceleme elemanlarının sayıları, beyanname ve 

bildirimlerin miktarı ve ne kadarının incelemeye alınabileceği, her bildirim için 

ayrılabilecek inceleme süresi gibi bilgilere ihtiyaç vardır57. 

                                                 
56Fehmi Günaltay, Vergi İncelemelerinde Mali Analiz Tekniklerinden Yararlanma,Yeterlilik 

Etüd Raporu , Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi İstanbul 2000 , s 7 
57 Günaltay, s.7 
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2.4.13.2 İncelenecek Beyanname ve Bildirimlerin Seçimi 

 Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla farklı vergilerde sayıları 

milyonlara ulaşan beyanname ve bildirimlerin çok büyük bir kısmının incelenmesi 

gerekir. Vergi incelemesinde amaç; özellikle vergi kaybının önlenmesi olduğuna göre, 

buna yol açan hatalı ve hileli beyanname ve bildirimlerin saptanarak incelemeye 

alınması yeterli olacaktır58. 

2.4.13.3 İnceleme Hazırlığı 

 İyi bir vergi incelemesi, ciddi bir inceleme hazırlığını gerektirmektedir. İnceleme 

elemanları, seçilen mükelleflerin kendilerine bildirilmesinden sonra; mükellef, 

mükellefin faaliyet gösterdiği iş kolu, çalışma koşulları gibi inceleme sırasında yararlı 

olabilecek konularda bilgi toplarlar. İyi bir araştırmayı gerektiren söz konusu bilgiler 

incelemenin hem daha süratli, hem de daha başarılı şekilde yapılmasına imkan 

verecektir. İnceleme hazırlığı iki gruba ayrılabilir. Bunlar genel inceleme hazırlığı ve 

özel inceleme hazırlığıdır59. 

2.4.13.3.1  Genel İnceleme Hazırlığı 

 Genel inceleme hazırlığı, incelenecek işletmelerin yer aldığı iş kolunun 

ekonomik, teknik ve hukuki taraflarının araştırılması amacıyla yapılan çalışmaları 

kapsamaktadır. Bir başka deyişle genel inceleme hazırlığı, incelenecek işletmenin içinde 

olduğu ekonomik branşının; ekonomik, teknolojik bakımlardan ve vergi hukuku ve 

diğer mevzuat yönlerinden görülen özellikleri üzerinde bir fikir edinmek için yapılan 

çalışmalardır60. 

 

2.4.13.3.2 Özel İnceleme Hazırlığı 

 Bu inceleme hazırlığının amacı, incelemeye alınan mükellef veya sorumlunun, 

vergi dairesinde mevcut dosyalar ve kayıtlardan yararlanarak vergi karşısındaki 

                                                 
58 Günaltay, s. 8 
59 Günaltay, s.  8 
60 Günaltay, s. 8 
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durumunu gözden geçirmek ve gerekli notları almaktır. Buna dosya hazırlığı da 

denilmektedir. Düzenli ve rasyonel bir vergi incelemesi uygulamasında, yükümlünün 

beyannamesi önceden gözden geçirilmeden, gerekli notlar çıkartılmadan, yükümlü ile 

temas edilmesi, işletmede incelemeye başlanılması uygun olmaz61. 

2.4.13.4 İncelemenin Yapılması 

 Vergi incelemesinin hazırlık aşaması bittikten sonra mükellef veya temsilcisi ile 

temas kurularak incelemeye başlanır. İncelemeye, mükellefe resmi bir yazı yazılarak 

veya haber verilerek işe başlama tutanağının düzenlenmesi ile başlanılır.  

 Vergi incelemesi yapmak suretiyle, mükelleflerin vergiden kaçınmak için 

yöneldikleri yolların tespiti ve ortadan kaldırılmasına çalışılır. Vergi incelemesine 

alınan bir mükellefin satışları, alışları, gelirleri, giderleri, mal giriş ve çıkışları hata ve 

hilelerin ortaya çıkarılması amacıyla ayrı ayrı incelenir. İncelemeler sırasında hem 

mükelleflerin defter ve belgeleri, hem de incelenen mükellefle ilişkide bulunanların 

defter ve belgeleri karşıt incelemeler yoluyla ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilir. 

2.4.13.5  İncelemenin Sonuçlandırılması 

 Vergi inceleme çalışmalarının tamamlanmasını takiben, tenkidi gerektiren 

hususlar bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın düzenlenmesi sırasında vergi mükellefi 

ile görüşme yapılarak, gerekli uyarı ve önerilerde bulunulur. 

 Yapılan incelmeme sonucu düzenlenen tutanaklarda tespit edilen hususlara , 

mükelleflerin karşı görüş ve açıklamaları ek yapılır.Bu tutanaklara istinaden vergi 

inceleme raporları düzenlenir ve gerekli tarhiyatın tahakkuk ve tahsili için vergi 

dairesine gönderilir. 

           2.5.14 Vergi İnceleme Teknikleri  

Vergi inceleme teknikleri, yapılan vergi incelemesinde kullanılan delillerin elde 

edilmesinde kullanılan yöntemleri ifade eder.  Burada biz mükelleflerin muhasebe kayıt 

ortamında oluşan kanıtları ve destekleyici kanıtları elde etmek için kullanılan 

                                                 
61Günaltay, s. 8 
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yöntemleri geleneksel ve çağdaş inceleme teknikleri olarak ayrıma tutmak suretiyle 

açıklamaya çalışacağız. 

 

2.5.14.1 Fiziki İnceleme Tekniği 

 

Fiziksel inceleme tekniği, fizik, kanıtlar elde edebilmek için sürdürülen 

faaliyetlerden oluşan bir tekniktir. Bu teknik işletmede fiziki olarak bulunan varlıklara 

uygulanabilmektedir.62 

 

Fiziki sayım ve envanter incelemesi de diyebileceğimiz bu teknik; 

 

 Yasal defter kayıtlarında yer verilen varlıkların işletmede fiilen mevcut olup 

olmadıklarının, 

 

 İşletmede fiilen mevcut fiziki varlıkların yasal defter kayıtlarında yer alıp 

almadıklarının, 

 

 Yasal defter kayıtlarında veyahut işletmede mevcut varlıkların işletmeye ait 

olup olmadıklarının tespitinde kullanılır ayrıca  

 

 Defter kayıtlarında yer alan alacak ve borçların hukuki belgelerle 

doğrulanmasına yönelik olarak yapılacak incelemeleri ifade eder.  

 

  İnceleme elemanına doğrudan fiziki kanıt sağladığından dolayı fiziki inceleme 

tekniği önemli ve güvenilir bir teknik olarak kabul edilmektedir. Bu teknik yardımıyla 

elde edilen kanıtların güvenilirliğin artırılabilmesi için inceleme elemanının sayım 

sırasında dikkatli olması ve özellikle uzmanlık alanına girmeyen kalite ve saflık 

derecelerinin belirlenmesi çalışmalarından ilgili uzmanların yardımına başvurması 

gerekmektedir. 
                                                 

62 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt, s.40 
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         2.5.14.2 Belge İncelemesi Tekniği 

 

Muhasebe de yapılmış bir kaydın doğru olup olmadığını anlamak amacıyla, 

kaydın dayanağı olan belge ve belgelerin incelenmesi tekniğine belge incelemesi tekniği 

adı verilir. 63 

 

Belge incelemesi ile belgeye dayalı inceleme kavramlarını birbirine 

karıştırmamak gerekir. Belge incelemesi belirli bir olay yahut işlem prosedüründen 

ziyade belgenin kendisine yönelik bir inceleme tekniğidir. Belge incelemesinde amaç, 

işlemlerin belgeye dayalı olarak gözden geçirilmesinden ziyade, düzenlenen yahut 

alınan belgelerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı, sahte veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge olup olmadığı, kayıtlara doğru aktarılıp aktarılmadığı, kayıtların belgeye 

dayandırılıp dayandırılmadığı, düzenlenen belgelerin gerek Vergi Usul Kanunu gerekse 

Türk Ticaret Kanunu açısından gerekli hususları sağlayıp sağlamadıkları gibi konular 

üzerinde durulacaktır64. 

 

        2.5.14.3 Gözlem Tekniği 

 

Gözlem tekniği,  işletmelerde bir işlemin sürerken veya tamamlanması 

aşamasında, inceleme elemanı tarafından izlenmesi tekniğidir. Bu tekniğinden amaç, 

çeşitli faaliyetlerin olması gerektiği biçimde yürütülüp yürütülmediğini anında 

gözleyerek kanıt toplayabilmektedir65. 

 

Bu yönteme örnek olarak, sanayi üretim işletmelerinde inceleme esnasında 

kullanılan malzeme, işçilik, fire v.b gibi olguların tespiti için yapılan deneme üretimini 

ve bunun gözlenmesini örnek olarak verilebilir. 

                                                 
63 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt, s. 46 
64 Mevlüt ÖZER Vergi Kanunları ve Tek Düzen Muhasebe Sistemi Kapsamında Mali 

Tablolar Ve Finansal Analiz 2. Cilt 2. Baskı, Ankara , s. 249 
65 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt; s.48 
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     Bu teknik ile işletme faaliyetleri fiilen gözlenir, bu gözlemlerle işletme 

faaliyetlerinin hangi süreçlerden geçtiği, özellikle üretim işletmelerinde hangi aşamada 

hammadde yahut yarı mamul mala hangi işlemlerin uygulandığı, hangi faaliyetlerin 

hangi süreçlerde kim tarafından nasıl yapıldığı hakkında bilgi edinilir.  

 

   İnceleme elemanı gözlem yolu ile denetim sürecini etkileyecek nitelikte 

oldukça önemli bilgiler edinebilir. Bunun için inceleme elemanı her şeyden önce 

işletmenin faaliyet kolu hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Daha sonra işletme 

faaliyetleri ve bu faaliyetlerin detaylarını da bilmesi gereklidir. Aynı zamanda işlem 

süreci ve bu süreç içerisindeki personelin etkinliği de risk derecesinde önemli bir etki 

olacaktır.  

           2.5.14.4  Bilgi Toplama ve Soruşturma Tekniği 

 

Soruşturma tekniği dikkatli kullanıldığında yararlı sonuçlar veren bir 

çalışmadır. Ancak sorulacak soruların içeriği ve kimlere sorulacağı dikkatli bir 

biçimde belirlenmelidir. Yanlış kişilere ve gereksiz yere sorulan sorular denetçinin 

işletmedeki saygınlığının ve otoritesinin azalmasına yol açabilir. Ayrıca denetçi 

sorularını sorarken nazik olmalı, karşı tarafı suçlayıcı ve incitici bir tavır 

takınmamalıdır. Tek başına yeterli olmadığından, soruşturma tekniği ile elde edilen 

kanıtlar, diğer kanıtlar ile desteklenmelidir66.  

 

Bu teknik ile yazılı olarak alınacak beyanların delil olma özelliği kuvvetli 

olmakla birlikte alınacak bilgiler daha çok sonuca yönelik hususlar olmaktan ziyade 

denetim sürecine yönelik bazı hususların açıklanmasına ilişkin olacağı için diğer 

tekniklerle elde edilecek delillerle birlikte kullanılmalı yahut buradan alınacak 

bilgiler doğrultusunda yeni diğer teknikler kullanılarak başka delillerin toplanması 

amacıyla kullanılmalıdır. 

 

                                                 
66 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi , 1. Baskı İstanbul , Alfa Yayınları ,1998 s 17  
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                2.5.14.5 Doğrulama Tekniği 

 

Doğrulama tekniği, işletme dışındaki bağımsız kaynaklardan işletme ile ilgili 

konularda bilgi alma yöntemidir. Bu yöntemle sınıflandırma ve mekanik doğruluk 

dışında bütün işletme iddiaları ile ilgili kanıt toplanabilmektedir.67 

 

Sadece işletmede mevcut kayıtlardan hareketle yapılacak denetimlerde çok 

sağlıklı ve etkili sonuçlara ulaşmak oldukça zordur. Bu nedenle işletme dışındaki 

belge ve kayıtlarında mümkün olduğunca kontrol altında tutulmaya çalışılması ve 

olayların gerçek mahiyetlerinin öğrenilmesi esastır.  

 

Doğrulamanın bilgi isteme şeklinde yapılması kolay ve masrafsız olmasına 

karşılık güvenilirliğinin çok yüksek olduğunu söylemek oldukça zordur. Zira bu 

yöntem tek taraflı yapılacak hilelerde yahut herhangi bir hata durumunda doğru 

şekilde işleyecek ve sonuç alınacaktır.  

 

Bir diğer doğrulama yöntemi ise karşıt incelemelerdir. Karşıt inceleme, 

teyidi gereken hususta inceleme elemanının bizzat karşı işletmenin kayıtlarını 

incelemesi ve kayıtlarda görerek teyidini sağlamasıdır. Bu tekniğe örnek olarak, 

incelenen mükelleflerle ilgili banka hareketlerinin teyidi amacıyla ilgili bankalardan 

bilgi isteme çalışmasını verebiliriz. 

 

           2.5.14.6  Kayıt Sürecinin İzlenmesi Tekniği 

 

İşletmenin dosyalarında bulunan belgelerin örnekleme yoluyla seçilerek ilgili 

kayıtların başlangıcından sonuna kadar adım adım izlenmesi tekniğidir68.  

                                                 
67 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt, s. 42. 
68 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt, s. 47 
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Burada amaç kayıt süreci içerisinde yapılabilecek hata veya düzensizlikleri 

ortaya çıkartabilmektedir. Süreç izlenirken kayıtların doğru olup olmadığı, uygun sırayı 

izleyip izlemediği, eksiksiz olup olmadığı konularında kanıtlar elde edilebilir69.  

 

Bu teknikte kayıtlar ve bu kayıtlara ilişkin belgeler arasında var olması 

gereken tutarlılık kontrol edilir. Belirli büyüklükteki işletmelerde tüm kayıtların 

izlenmesi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu gibi işletmelerde kayıt sisteminin 

izlenmesi; 

 

 Örnekleme yolu ile seçilen belgelere dayalı işlemlere,  

 Muayyen bir olay yahut döneme isabet eden işlemlere, 

 İnceleme elemanının ön denetim yahut diğer teknikleri kullanarak veya 

herhangi bir surette belirleyeceği kriterlere göre seçeceği belge, olay yahut 

dönemlere ilişkin kayıt ve belgeler incelemeye tabi tutulabilir. 

 

             2.5.14.7 Yeniden Hesaplama Tekniği 

 

İşletmenin muhasebe sisteminde yer alan çeşitli hesaplamaların inceleme 

elemanı tarafından tekrar yapılması işlemidir70. 

 

Muhasebe sistemi içerisinde hata ve hile yapmaya müsait ve mali tabloları 

doğrudan etkileyecek, özel hesaplamayı gerektirecek nitelikte pek çok işlem 

mevcuttur. Muhasebede en çok hata yapılması ihtimali rakamsal işlemlerde olduğu 

gibi muhasebe hilelerinin en kolay yapılabildiği işlemler de yine rakamsal 

işlemlerdir. 

 

Muhasebe sisteminin temelinde matematiksel işlemler vardır. Bir dönem 

içerisinde binlerce hatta yüz binlerce matematiksel işlem yapılacaktır. İnceleme 

                                                 
69 Bozkurt s.70 
70 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt s. 47 
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elemanının bunların tamamını yeniden yapması hemen hemen mümkün değildir. 

Mahiyetine bakılmaksızın bütün hataların yeniden yapılması da gereksiz zaman 

kaybından başka bir şey olmayacaktır. 

 

Özellikle aşağıda açıklanacak türden hesaplamaların doğruluğundan 

inceleme elemanının emin olması gerekir. Bunun için ya bu hesaplamalar yeniden 

yapılmalı yahut bu hesaplamaların doğruluğunu gösterir nitelikte deliller olmalıdır. 

Örneğin etkin bir iç kontrol sistemi, işlemlerin dolayısıyla bu hesaplamaların insan 

kontrolü dışında bilgisayar tarafından yapılması bunlara örnek olarak gösterilebilir. 

Diğer taraftan inceleme elemanının bütün bu işlemleri yaparken dikkat etmesi 

gereken en önemli nokta ise asıl varılmak istenen sonuç bu işlemlerin doğru olarak 

yapılıp yapılmadığının kontrolü değil, sisteme olan güvenin sağlanmasıdır. Daha 

açık bir ifade ile yapılan hesaplamalarda hata ve hile yapılmadığının tespiti 

önemlidir. Bu nedenle bu kanaati oluşturacak yahut bunu sağlayacak nitelik ve 

sayıdaki hesaplamaların yeniden yapılması yeterli olacaktır. 

 

İnceleme elemanı yapacağı inceleme esnasında aşağıda sıralanan alanlarda 

yeniden hesaplama işlemleri yapabilmektedir. 

 Genel toplamlar tekrar alınır 

 Amortisman hesaplamaları tekrar yapılır 

 Birim maliyetler tekrar hesaplanır 

 Kıdem tazminat hesaplamaları tekrar yapılır 

 Şüpheli ticari alacak karşılığı ve giderleri tekrar hesaplanır 

 Ücretler brütten nete tekrar hesaplanır 

 Hakediş raporlarında yer alan tutarlar yeniden hesaplanır 

 Dövizle ilgili değerleme yeniden yapılır 

 Reeskont hesaplamaları yeniden yapılır 

 Ticari kar veya zarar hesaplaması tekrar yapılır 

 Yedekler yeniden hesaplanır 

 Vergi matrahının ve bulunan vergilerin hesabı yinelenir 
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              2.5.14.8 İlgili Hesaplar Arasında İlişki Kurma Tekniği 

 

İnceleme elemanı yaptığı inceleme esnasında, muhasebe sisteminde yer alan 

çeşitli hesaplar arasında belirli derecelerde ilişkiler bulunduğunu dikkate alarak, bu 

ilişkileri kullanmak suretiyle hesapları denetleyebilmektedir. 

 

Bu ilişkilerin yer aldığı hesapların bazıları aşağıdaki gibidir;71 

- Maddi Duran Varlılar   -Birikmiş Amortismanlar 

    - Amortisman Giderleri  

-Alacaklar    - Şüpheli Alacaklar 

    -Şüpheli Alacak Karşılığı 

-Satışlar    - Satış İadeleri 

    - Satış Iskontoları 

-Banka Kredileri    - Finansman Giderleri 

 

 

 2.5.14.9 Derinlemesine Araştırma Tekniği  

 

Derinlemesine araştırma tekniği ile bir kaydın, bir hesabın veya bir tablonun 

ayrıntılı olarak araştırılması amaçlanmaktadır. Burada muhasebe sistemine, vergi 

kanunlarına aykırı olan kayıtlar, olağandan büyük veya küçük tutarlı bakiyeler, 

anormal dalgalanmalar gösteren hesaplar bulunabilir. 72 

 

 

İnceleme elemanının, yönlendirebilecek ve şüphe uyandırarak derinlemesine 

araştırmaya götürecek durumlardan bazıları aşağıdaki gibidir.73 

 

                                                 
71 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt s. 49 
72 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt s. 48 
73 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt s. 48 
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 Kasa hesabının olağandan fazla bakiye vermesi 

 Önemli aktif hesapların alacak bakiyesi vermesi 

 Ortaklar cari hesabının olağandan yüksek tutarda olması 

 İşletme büyüklüğüne göre herhangi bir gider hesabının fazla tutarda olması 

 

               2.5.14.10 Analitik İnceleme Tekniği 

 

Analitik inceleme tekniği, işletmenin kayıtlarında yer alan veriler ile çeşitli 

finansal veya finansal olmayan veriler arasında anlamlı ilişkiler kurarak, 

beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakma işlemi olarak 

tanımlanmaktadır74. 

 

Analitik inceleme tekniğinde incelemeye konu işlem, belge ve tutarların, 

herhangi bir belge yahut kayıtlı tutar ile mukayesesinden ziyade inceleme 

elemanının hesaplayacağı rakamlar ve uygulayacağı yöntemlerle doğru olup 

olmadığı, tutarsızlık bulunup bulunmadığı tespit edilmeye çalışılır.  

 

Analitik inceleme tekniğinde mali tablolar analizine kullanılan oran 

analizleri, trend analizleri, yüzde analizleri gibi teknikler kullanılır. Elde edilen 

sonuçlar bütçe verileriyle, sektör ortalamalarıyla ve işletmenin önceki dönem 

sonuçlarıyla karşılaştırılarak yorumlanır.  

 

Son yıllarda meydana gelen gelişmeler analitik inceleme prosedürlerinin 

denetimin çeşitli aşamalarında kullanımını önemli bir duruma getirmiştir. Analitik 

inceleme tekniklerinin kullanılması suretiyle işletmenin inceleme elemanına sunmuş 

olduğu veriler ile işletme içinden ve dışından elde edilen ilişkili verilerin çeşitli 

biçimlerde karşılaştırılarak ortaya çıkarılan sonuçlar yardımıyla inceleme 

çalışmalarına yön verilmesi amaçlanır. 

 

                                                 
74 Ataman, Hacırüstemoğlu, Bozkurt s. 50 
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Uygulamada kullanılmakta olan analitik inceleme teknikleri ise şunlardır. 

 

 Trend Analizleri, 

 Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi, 

 Dikey Analiz, 

 Oran Analizi, 

Görüldüğü üzere mali analitik inceleme teknikleri genel olarak finansal 

analiz teknikleri olarak adlandırılmaktadır. Bu tekniklerden biri olan finansal 

tablolar analizini ve bunların vergi denetimi esnasında nasıl kullanıldığı 

çalışmamızın izleyen bölümünde açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

           2.5.15 Vergi İncelemelerinde Mali Analiz Tekniklerinden Yararlanma 

Şekilleri 

Vergi incelemesinde mali analiz tekniklerinden, vergi incelemesinin çeşitli 

aşamalarında yararlanılması mümkün olmaktadır. Mali analizin faklı amaçlar için 

kullanılması söz konusu olsa da vergi incelemesinde kullanılma amacı tamamen 

matrah üzerine yoğunlaşarak vergi kayıp kaçağının önüne geçmektir. Bunun için 

yapılan analizde kayıp kaçağın nedenini oluşturan emareler dikkate alınmak 

suretiyle bu analizin yönü belirlenir. 

 

 Genel olarak vergi incelemesinde mali analiz tekniklerinden yararlanma 

şekilleri aşağıdaki gibidir. 

 

 İncelenecek olan beyannamelerin seçiminde , 

 

 Vergi incelemesinde üzerinde durulacak ve derinleştirilecek noktaların 

saptanmasında, 

 

 Vergi kaybının ortaya çıkartılmasında vergi kaybına ilişkin sinyallerin 

veya belirtilerin tespit edilmesinde, 
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 Analiz sonuçları sektör ortalamalarından büyük ölçüde olumsuz sapma 

gösteren firmaları incelemeye almada öncelik verilmesinde, 

 

 Gözlem altında tutulan firmaların takibinde, 

 

             2.5.15.1 İncelenecek Olan Beyannamelerin Seçiminde  

 

Vergi incelemesinde etkinliğin sağlanması için mükelleflerin kazançlarına 

ilişkin vergi idaresine verdikleri beyannamelerinin ve eklerinin doğruluğunun test 

edilmesi gerekir. Gerek beyanname sayısının çokluğu gerekse beyannamede 

belirtilen verilerin çok oluşu nedeniyle vergi denetiminde etkinliğin sağlanmasına 

yönelik olarak modern denetim tekniklerin kullanılması inceleme etkinliğini 

arttıracaktır. 

 

   Mali analiz kapsamında sektöre özgü tipik oranlar, incelemeye alınacak 

beyannamelerin seçiminde bir ölçü olarak kullanılabilir. Bu oranları tipik oranlardan 

büyük ölçüde olumsuz sapma gösteren firmaların beyannamelerini incelemeye 

almaya öncelik verebilir.  

 

İncelenecek beyannamelerin seçiminde genellikle rasyo analizinden 

yararlanılmakta, sektörler itibariyle firmaların mali tabloları bilgisayara girilerek, 

beyanname seçiminde esas alınacak oranlar tespit edilmektedir. Bu şekilde tipik 

oranlardan sapma gösteren firmaların beyanları incelemeye alınmaktadır. 

 

            Bu oranlar aşağıda belirtilmiştir; 

 

-Cari Oran      -Borç / Öz Sermaye Oranı 

-Duran Varlıklar/Öz Sermaye Oranı  -Borç/Aktif Toplamı 

-Stok devir Hızı    -Aktif Devir Hızı 

-Brüt Satış Karı Oranı   -Faaliyet Karı/ Satışlar Oranı 
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-Bilanço Karı/Satışlar Oranı   -Bilanço Karı/ Ort.Öz  

     Sermaye Oranı  

 

  2.5.15.2 Vergi İncelemesinde Üzerinde Durulacak, Derinleştirilecek 

Noktaların Saptanmasında  

 

İncelenecek beyannamelerin seçim aşamasından sonra mali analiz 

tekniğinden derinlemesine incelenecek hususların tespitinde de yararlanılabilir. Bu 

anlamda tipik oranlardan sapmalar vergi inceleme elemanı tarafından titizlikle 

incelenir ve vergi kayıp ve kaçağının söz konusu olabileceği hususların tespiti 

sağlanır75.  

 

Yapılan vergi inceleme esnasında, mükellefin genel yönetim giderlerinde 

geçmiş dönemlere göre aşırı bir artış bulunuyorsa, inceleme elemanı sahte veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma ihtimaline karşı bu giderleri 

incelemeye alabilecektir. 

 

Vergi incelemesinde derinlemesine incelenecek olan hususların tespitinde de 

mali analiz teknikleri kullanılır. Burada örnek olarak verilirse işletmede örtülü 

sermaye kullanımı ile ilgili şüpheler varsa finansal kaldıraç oranları yardımıyla bu 

şüpheler sonuçlandırılabilir. Kontrol edilecek olan mükellef kurumlar, borçlarını 

ağırlıklı olarak firma ortaklarından veya ilişkili bulunan firmalar üzerinden 

sağlıyorsa ve bu borç tutarı öz sermayeye göre ağırlığı fazla ise bu durum örtülü 

sermaye için inceleme gereğini ortaya koyacaktır. 

 

Firmanın nakit oranının standardın çok üzerinde olması firmada çok yüksek 

miktarlarda nakit ya da nakde çevrilebilen hazır değerlerin bulunduğu anlamında 

gelmektedir. Bu durumda inceleme elemanının nakit akım tablosu yardımıyla 

                                                 
75 Ali Baş, Hasan Abdioğlu, Vergi İncelemelerinde Mali Analiz Tekniklerinin Kullanımı, 

Vergi Raporu Dergisi, 81. Sayı s,35 
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işletmeye nakit giriş ve çıkışlarının ne kadarının satış hasılatından kaynaklandığı ve 

dolayısıyla gerçek satış hasılatını tespit edebilir. Şöyle ki, kredili satışlarının miktarı 

belli iken peşin satışların parasal değerinin tespitinde kasa mevcudundan 

yararlanılır. Eğer firmanın kayıtlarında ki satış hasılatı kasadaki miktara denk 

değilse bu durumda firmanın faturasız mal sattığı ilişkin karine elde edilmiş 

olacaktır. 

 

Bunun dışında stoklarda ya da alacaklarda bağlı riskler (Şüpheli alacağın 

yanlış uygulanması, vazgeçilen alacaklar ve değersiz alacak uygulamalarında ortaya 

çıkan diğer riskler gibi ), alacak senetlerine ilişin reeskont uygulamalarından 

kaynaklanan hatalar ve saha bir çok özel durum ile karşılanır. Bütün bu riskli 

durumların tanımlanmasında mali analiz teknikleri kullanılabilir. Çünkü mali 

tablolarda yer alan kalemlerde ki önemli miktarlardaki artış ve azalış bize o 

işletmenin yıl içinde yapmış olduğu faaliyetleri hakkında bazı ipuçları verebilir. Bu 

ipuçlarından hareketle o kalemlerde meydana gelen değişimin vergisel sonuçları 

incelenerek risk tanımlamaları yapılabilir. Örneğin Şüpheli alacaklardaki ya da 

stoklardaki artış ve azalışlar bunlara bağlı olarak bir takım riskler gündeme gelebilir. 

 

         2.5.15.3 Vergi Kaybının Ortaya Çıkarılmasında ve Vergi Kaybına İlişkin 

Belirtilerin Tespit Edilmesinde  

 

Vergi incelemesi,  beyan usulünün doğru olarak işlemesi açısından çok 

önemlidir. Bu noktada önemli olan mükellefin beyanlarının, vergi kanunları ile 

doğru olarak örtüşmesi gerekmektedir. 

 

 Vergi kayıp ve kaçağının ortaya çıkartılması ve vergi kaybına ilişkin olarak 

tespitlerin yapılması özellikle mali tablolarda oluşabilecek hata ve hileleri tespit 

etmeye yönelik bir inceleme ile sağlanabilecektir. Yapılan bu analizle mali tablolar 

üzerinden tespit yapılabilmektedir. 
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         2.5.15.4 Sektör Ortalamalarından Büyük Ölçüde Sapma Gösteren 

Firmaları  İncelemeye Almada Öncelik Verilmesinde :  

 

İnceleme elemanınca belirli bir sektörde faaliyet gösteren firmaların mali 

tablolarının, sektör ortalamaları ile analiz edilerek, yapılan analiz sonuçlarının 

ortalamalardan büyük farklılık gösteren firmaların incelemesi sonucunu 

yaratabilecektir76. 

 

       2.5.15.5 Gözlem Altında Tutulan Firmaların Takibinde, 

 

Gözlem altında tutulan firmaların takibinde aynı sektörde yer alan belirli 

sayıda firmalar vergi inceleme elemanının sürekli gözetimi altındadır ve belirli 

periyotlarla bütün firmalar vergi incelemesine alınır. Bu suretle belirli bir grup firma 

sürekli gözetim altında tutulduğundan vergi incelemelerinde mali analiz 

tekniklerinden saha etkin yararlanılabilir. Yapılan bu çalışma aynı zamanda 

sektörün daha iyi kavranması ve sektörün denetim altında tutulmasına olanak 

sağlar77. 

 

Vergi inceleme elemanı yıl içinde ve dönem sonunda firmaların vermiş 

oldukları bütün beyannameleri ve mali tabloları bilgisayar yardımı ile analiz eder. 

Kullanılan mali analiz teknikleri ile vergi incelemesi açısından risk taşıyan noktalar 

ve vergi ziyaına sebebiyet verebilecek hususlar tespit edilir. Bu tespitler sonucunda 

firmaların incelenme önceliği ve incelenecek noktalar belirlenmiş olur. Daha sonra 

firma nezdinde tespit edilen hususlar doğrultusunda incelemelere başlanır78. 

 

                                                 
76 Baş,  Abdioğlu, s 36  
77 Baş, Abdioğlu, s 36 
78 Hasan YALÇIN, Vergi Denetiminde Mali Analiz Tekniklerinin Kullanılması, Vergi 

Dünyası Dergisi, Haziran 1997, Sy 19(“1981’den 2003’e Vergi Dünyası” HUD tarafından yayınlanan 

Vergi Dünyası CD’sinden alınmıştır.) 
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           2.5.16  Vergi Denetimde Kullanılan Mali Analiz Teknikleri 

 

Bu teknikleri ; 

 Karşılaştırmalı Tablolar Analizi 

 Yüzde Yöntemiyle Tablolar Analizi 

 Eğilim Yüzdeleri Yoluyla Tablolar Analizi 

 Oran Analizi , olarak sıralayabiliriz. 

 

               2.5.16.1 Karşılaştırmalı Tablolar Analizi ve Vergi İncelemesi  

 

Karşılaştırmalı analiz, bir işletmenin birbirini izleyen en az iki veya daha fazla 

faaliyet dönemine ait mali tabloların karşılaştırmalı olarak düzenlenmesi ve bu 

tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu gelişmelerin ve 

değişikliklerin tespit ve incelenmesidir79. 

 

Bu analiz yöntemleri ile vergi incelme elemanları, birkaç döneme ait mali 

tabloların yan yana koymak suretiyle inceleyerek, işletmelerin iktisadi ve mali 

yapısındaki, karlılığındaki, verimliliğindeki gelişmeler konusunda önemli bilgiler 

elde edebilirler. 

 

Bu analiz yöntemi, dinamik bir yöntem olup, birbirini izleyen dönemlerde mali 

tablolarda yer alan kalemlerin zaman içersindeki göstermiş oldukları eğilim ve 

değişiklikleri yüzde olarak incelenmesi esasına dayanmaktadır. 

  

Mali tablolarda yer alan kalemlerde, önemli miktardaki artış ve azalışlar bize o 

işletmenin yıl içinde yapmış olduğu faaliyetler hakkında bazı ipuçları verebilir. Bu 

ipuçlarından hareketle o kalemlerde meydana gelen değişimin vergisel sonuçları 

incelenerek, risk tanımlamaları yapılabilir. Örneğin yıllar itibariyle satış karlılığı 

                                                 
79 Adem ÇABUK , İbrahim Lazol, Mali Tablolar Analizi, 1. Baskı, İstanbul, Nobel Yayın 

Dağıtım, 2005 s.144 
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%15 civarında artarken, incelenen yılda maliyetin %50 azalma göstermesi, ayrıntılı 

incelenmesi gereken bir durum oraya çıkarır. Bu konuda verilebilecek başka bir 

örnek ise maddi duran varlıklardaki önemli bir azalış, şüpheli alacaklardaki artışlar, 

stoklardaki artış ve azalışlar buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek riskleri gündeme 

getirebilir. 

 

Yatay analiz tekniği kullanılarak aşağıdaki yorumlar yapılabilir80; 

 

 Satışlar hesabındaki değişim yüzdesi Stoklar hesabındaki değişim 

yüzdesinden daha küçük ise yanlış stok politikası izlenmiş veya stoklar gerçek dışı 

bir biçimde şişirilmiş olabilir. 

 

 Satışlardaki değişim ile satışlar maliyetindeki değişim arasında 

dengesizlik var ise kar planlaması amacıyla satış maliyetlerinde oynama yapıldığı 

düşünülebilir. 

 

 Gelir kalemlerindeki değişime göre gider kalemlerindeki değişim daha 

fazla artış gösteriyorsa gerçek olmayan giderler yaratılmış olabilir. 

 

 Banka kredileri ile kasa ve ortaklardan alacaklar hesabındaki artışlar aynı 

oranda ise alınan kredilerin işletme amaçları dışında kullanıldığı düşünülebilir. 

 

          2.5.16.2 Yüzde Yöntemiyle Analiz ve Vergi İncelemesi  

 

Dikey analiz olarak nitelendirilen bu inceleme tekniğinde bilanço toplamı 

100 olarak kabul edilerek, her bir kalemin toplama oranı, toplam içersindeki yüzdesi 

olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde bilançolar, ortak bir paydaya indirilmekte veya 

diğer bir deyişle yüzdeler ile ifade edilmektedir81. 

                                                 
80 Günaltay, s. 115  
81 Öztin AKGÜÇ, Mali Tablolar Analizi , 12. Baskı  İstanbul Arayış Yayıncılık, 2006 s 381  
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Yapılacak olan vergi incelemesinde bilanço aktiflerinin ne kadarının dönen 

varlıklarda ne kadarının duran varlıklarda dağıldığı, İşletmenin kaynaklarının yapısı 

ve içeriğinin ne olduğu, gelir tablosu kalemlerinin artış ve azalışı ile bunların artış 

oranı mükellefler nezdinde yapılan vergi incelmesine yön verebilmektedir. Örneğin 

mükellef kurumun yabancı kaynaklarının ağırlığının çok fazla olması firmanın 

finansman giderleri noktasında inceleme yapılmasını gerektirebilecekken, öz 

kaynaklarının fazla olması ve karın dağıtılması, firmanın kar dağıtımı açısından 135 

Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94. mad veya 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 

15 ve 30. maddelerinde düzenlenen stopaj usulüne uygun şekilde davranıp 

davranmadıklarının tespitini gerektirebilir. 

 

Yüzde metodu ile analiz tekniği, aynı endüstri kolunda çeşitli işletmeler 

arasında karşılaştırma yapılması ve her endüstri koluna ait ortalama oranların 

hesaplanmasına imkan verebilmektedir. Bu özellik yüzde metodu ile analiz 

yönteminin vergi incelemelerinde kullanılması olasılığını artırmaktadır.82 

 

Aynı endüstri kolunda yer alan işletmelerin mali tabloları ve bu tablolarda 

yer alan kalemleri normalden sapmalar gösterenleri bilgisayarlar yardımıyla tespit 

etmek kolay olacaktır. Örneğin sektörde yer alan işletmelerin hepsinde döner 

varlıklar bilanço toplamının %7-10’unu oluştururken, aynı sektörde yer alan diğer 

işletmelerde bu oran %20 olabilir. Normalden sapma gösteren işletmenin vergi 

incelemesi açısından hangi tür risk gruplarını gündeme getireceği tespit edilecek ve 

incelemeye bu doğrultuda devam edilecektir 

 

Burada elde edilen oranlar ayrıca firmanın faaliyet gösterdiği sektör 

ortalamaları ile karşılaştırılarak firmanın genel sektör ortalamalarından sapma 

gösteren kalemlerin incelenmesi neticesinde incelemenin genişleyebileceği noktaları 

gösterebilir. . 

 

                                                 
82Baş, Abdioğlu,  s.36 
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Dikey analiz tekniği kullanmak suretiyle risk tanımlamasına ilişkin olarak 

yapılabilecek yorumlara aşağıdaki örnekler verilebilir:83 

 

 Kasa veya ortaklardan alacaklar hesabındaki oranın dönen varlıklar 

toplamı içinde önemli yer tutması işletme kaynaklarının işletme dışında 

kullanıldığını gösterebilir. 

 

 Mükellef kurumun bilançosunun dönen varlıklar hesabının yıllar 

itibariyle gösterdiği değişimin analiz edilmesi sonucunda örtülü kazanç dağıtımına 

yönelik tespitler sağlayabilecektir. Kasa hesabı ile ortaklardan alacaklar hesabının 

ağırlık itibariyle fazla olması ortaya işletme kaynaklarının, kurum dışında 

kullanıldığı riskini ortaya koyacaktır. 

 

 Stokların dönen varlıklar içinde yüksek oranlarda seyretmesi, gerçek 

olmayan stok veya stokların yüksek değerlenmiş olduğunu gösterebilir. 

 

 Banka kredileri oranının pasif toplamı içinde çok yüksek oranda olması, 

diğer yandan satışlara göre olduğundan fazla stok oranının olması, işletmenin 

kredileri stoklar üzerinde gibi gösterip, işletme dışında kullandığı anlamına gelir. 

 

 Dönemler itibariyle duran varlıklar oranının fazla değişme göstermemesi 

buna karşın uzun vadeli yabancı kaynaklar oranının giderek yükselmesi, gerçek 

olmayan kredi yaratıldığının göstergesi olabilir. 

 

 Satılan malın maliyeti veya faaliyet giderlerinin önceki dönemlere göre 

farklı olarak ağırlıklarının artması veya firmanın sektör ortalamalarına göre daha 

fazla maliyet veya gider yapması ortaya vergisel açıdan olumsuzlukların bulunduğu 

anlamına gelebilecektir. 

 

                                                 
83 Günaltay,  s.117  
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 Satışların karlılığı oranının diğer dönemlere göre azalma göstermesi, 

açıktan satış yapıldığı anlamına gelebilir. 

 

 Faaliyet giderleri oranının diğer dönemlere göre önemli bir artış 

göstermesi, gerçek olmayan gider yaratılmış olabileceği konusunda bir ip ucu 

olabilir. 

 

 Finansman giderleri tutarının net satışlara olan oranının, diğer dönemlere 

göre artış göstermesi, gerçek olmayan kredi yaratıldığı şüphesini doğurabilir. 

  

    2.5.16.3 Eğilim Yüzdeleri Yöntemi İle Analiz ve Vergi İncelemesi 

Eğilim yüzdeleri, belirli bir tarihler veya dönemler arasında bilanço 

kalemlerindeki artış ve azalışları ve bu değişikliklerin göreli önemini açıkça ortaya 

koyarak dinamik analiz yapılmasını sağlayan analiz yöntemidir84.  

 

Bu yöntem ile birbirini izleyen dönemlere ait mali tablolarda yer alan 

kalemlerin temel (Baz) alınan mali tablo kalemlerine göre gösterdiği artış veya 

azalışlar yüzde olarak hesaplanır. Bu şekilde işletmenin mali tablolarda yer alan her 

bir kalemin temel kabul edilen yıla göre yüzde olarak gelişme trendi bulunur.85 

 

    Eğilim yüzdeleri ile analiz yöntemi kullanılarak yapılacak olan vergi 

incelemesinde aşağıdaki sıralanan amaçlar için kullanılabilir;86 

 

- Bu yöntemin kullanılması ile birlikte, ilgili hesabın geçmiş dönemlere ait 

verileri ile incelenen döneme ait tutarları karşılaştırarak, olağan olmayan bir değişim 

olup olmadığını incelemek. Bu suretle tek hesabın dönemler itibariyle eğilim 

sonucunu değerlendirmek 

 
                                                 

84 Öztin Akgüç ; a.g.e s 387 
85Çabuk, Lazol , s155  
86 Baş, Abdioğlu , s.36 
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- İlgili hesap ile aralarında ilişki bulunan hesapların eğilimlerinin 

hesaplanması ile dönemler itibariyle hesaplar arasında eğilim sonuçlarını 

değerlendirmek. 

 

- İlgili hesabın geçmiş dönemlerine ait verilerinden yararlanarak, incelenen 

dönemden olması beklenen sonucu tahmin etmek. 

 

 Bu tekniğin kullanılması suretiyle yapılabilecek yorumlara aşağıdaki 

örnekleri verebiliriz.87 

 

Stok tutarları artış eğilimi gösterirken, satışlar azalıyorsa şu ihtimaller söz 

konusu olabilir: 

- İşletme, pazar payı azalırken yanlış stok politikası izlemiştir. 

- Faturasız satış yapılmaktadır. 

- Yıl sonunda kar ortaya çıkarmak için satışlar maliyeti azaltılmış böylece 

stoklar gerçek olmayan bir şekilde yüksek olarak değerlenmiştir. 

 

 Ticari alacaklar satışlara göre daha fazla bir artış eğilimi gösteriyorsa 

aşağıdaki ihtimaller söz konusu olabilir: 

 

- Alacakların tahsilinde başarısız kalınmıştır. 

-Alacaklar gerçekte tahsil edildiği halde, nakit kaynağını başka amaçlarla 

kullanmak için kayıtlara tahsil edilmemiş olarak geçirilmiştir.  

 

Ticari borçlar artış eğilimi gösterirken, stokları azalma gösteriyorsa; 

- Borç ödeme gücünde azalma meydana gelmiş, 

- Borçlar ödendiği halde kayıtlara ödenmemiş olarak geçirilmiş, 

- Borçlar döviz cinsinden ise bu yolla gerçek olmayan kur farkı gideri 

yaratılmış olabilir. 

 

                                                 
87 Günaltay, s. 117  
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Satışlara göre satışların maliyeti daha fazla artış gösteriyorsa işletmenin 

karını azaltmak için maliyetlerini aşırı şekilde şişiriyor olması ihtimali söz 

konusudur. 

  

Faaliyet giderleri artış eğilimi satışlardan daha yüksek ise kar planlaması 

amacıyla gerçek olmayan gider belgeleri kayıtlara alınmış olabilir. 

 

 Önemli bir yatırım mevcut değil iken, kasa ve bankalar hesaplarında yeterli 

nakit gözüküyorken, krediler hesabı hızlı bir artış gösteriyorsa, söz konusu 

kredilerin işletme dışı işlemlerde kullanıldığı düşünülebilir. 

 

 Kasa ve Banka hesaplarındaki tutarlarda azalma eğilimi varken, Ortaklardan 

Alacaklar hesabı artış eğilimi gösteriyorsa işletme sahiplerinin kendilerinden ayrı 

hükmi bir şahıs olan işletmenin kaynaklarını kendi menfaatleri için kullandıkları 

düşünülebilir. 

 

 Alınan Sipariş Avansları hesabında artış eğilimi söz konusu ise, biten işlerin 

faturaya bağlanmadığı anlamı çıkarılabilir. Yurt dışı giderlerinin artış eğilimi yurt 

dışı satışların eğiliminden daha fazla ise, gerçek olmayan gider yaratılmış olabilir. 

 

                  2.5.16.4  Oran (Rasyo) Yöntemi İle Analiz ve Vergi İncelemesi  

Vergi incelemelerinde en etkin şekilde kullanılabilen mali analiz tekniği oran 

(rasyo) analizleridir. İşletmenin geçmiş yıllar uygulamasında ulaşılan sonuçlara 

göre, cari yıl oranları ve gelecek yıllara ait proforma bilanço ve gelir tablosunun 

oluşturduğu oranlar mukayese edilerek, faaliyet gelişme seyri hakkında yorumlar 

yapılır.Öte yandan işletmenin kendi oranları ile faaliyette bulunduğu sanayi kolunun 

standart oranları mukayese edilerek, mali bünyesi ve faaliyetlerinin etkinliği 

hakkında değerlendirmeler yapılabilir. 
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  2.5.16.4.1 Likidite Oranları ve Vergi İncelemesi 

 

Vergi incelemesinde likidite oranlarının kullanılması, vergi inceleme 

elemanının firmanın genel likidite durumu ile ilgili fikir elde etmesini sağlayan 

oranlardır. Risk olarak kabul edilen bazı durumlar aşağıdaki gibidir88. 

 

- Cari oranın küçük olması kullanılan kısa vadeli yabancı kaynaklar 

tutarının fazla olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu durum işletme açısından kısa 

vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili olarak her türlü risk olabileceğini gösterir. Bu 

risklerden bazıları şunlardır; 

 

 Kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde yer alan krediler işletmede 

kullanılmamış olabilir. 

 

 Kredinin ithal edilen maddi duran varlıklarla ilgili olması durumunda 

yapılabilecek hatalar ve hilelere ilişkin riskler söz konusu olabilir. 

 

 Aktifleştirilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait kredi faizleri ve 

kur farklarının maliyet veya gider kaydedilmesi ile ilgili hata ve hileler, 

 

 Bu kıymetlerin aktifleştirilmesinden sonra tahakkuk eden kredi faizleri 

ve kur farklarının yeniden değerleme müessesesi karşısındaki durumu ile ilgili 

olarak yapılabilecek hata ve hileler. 

 

 Borçlanma ile örtülü sermaye üzerinden faiz hesaplanmış ve/veya örtülü 

kazanç dağıtımı yapılmış olabilir. 

 

Diğer yandan cari oranın düşük olması, net işletme sermayesinin 

yetersizliği, dönen varlıkların (özellikle stokların ve/veya alacakların) düşük 

gösterilmesinin bir sonucu olabilir.  

                                                 
88 Günaltay, s. 111 
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- Stokların likiditesi ve devir hızları ile ilgili oranların değerlendirilmesi ve 

yorumlanması suretiyle, işletmenin stok maliyetlerini düşük veya yüksek değerlemiş 

olabileceği ihtimalleri üzerinde durulabilir. 

 

- Nakit oranı ve diğer oranlar birlikte ele alınmak suretiyle kasa hesabında 

aşırı bir nakit fazlalığı olduğu tespit edilebilir. Bu şekilde kasa hesabında fazla 

tutulan paraların ortaklar tarafından kullanılmış olabileceği diğer bir ifadeyle örtülü 

kazanç dağıtımının söz konusu olabileceği ihtimali üzerinde durulabilir 

 

        2.5.16.4.2 Mali (Finansal) Yapı Oranları ve Vergi İncelemesi  

 

Mali yapı oranları firmalarda kullanılan kaynakların neler olduğunu 

gösteren oranlar olup buna göre, işletme finansmanında yabancı kaynaklardan 

yararlanma düzeyini gösteren bu oranlarda özellikle firmanın yabancı kaynaklarla 

finansman giderleri işletmelerin kaldıraç oranları, finansal yapının analizi ile ilgili 

olarak belirlenmiş olan tipik oranlardan sapmalar gösteriyorsa aşağıdaki risklerin 

varlığı söz konusu olabilir. 

 

-Borçlanmadan kaynaklanan riskler söz konusu olabilir. Özellikle örtülü 

sermayenin varlığı ve örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin 

gider olarak yazılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulabilir. 

 

-Aktif toplamının fazla olmasından kaynaklanabilen riskler söz konusu 

olduğunda, aktiflerin mahiyeti yani hangi hesap kalemlerinden oluştuğu araştırılır ve 

bu hesap kalemlerinden hangilerinin normalden sapmalar gösterdiği tespit edilerek 

bu hesap kalemlerinin meydana getirebileceği riskler ortaya konur.  

 

İşletme aktif toplamının fazla olmasının nedeni maddi duran varlıklardaki 

fazlalıktan kaynaklanıyor ise bu kıymetlere ilişkin olarak değerleme, amortisman 

ayrılması gibi hususlarda yanlış hesaplama, hata ve hileler söz konusu olabilir. 
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İşletmenin aşırı borçlu gözükmesi, mali açıdan bir zayıflık göstergesi 

olabileceği gibi, firmadaki öz sermayenin bilançoya tam yansıtılmamasının da bir 

göstergesi olabilir. Elde edilen kar tutarına göre düşük beyanda bulunulmuş olması, 

bilançoda gözüken öz sermayenin gerçek öz sermayeyi yansıtmadığı için işletme 

mali yapısının bozuk, öz sermayenin yetersiz ve borçlanma oranının yüksek 

gözükmesine neden olabilir. 

 

Borçlar tutarının, sırasıyla öz sermaye ve aktif tutarlarına oranları ile duran 

varlıklar tutarının öz sermaye tutarına oranı işletme mali yapısı hakkında bilgi verir. 

Bu oranların yüksek gerçekleşmiş olması, bilançoya yansımamış öz sermaye 

olabileceğini ve bu gizli öz sermayenin de oto finansmandan kaynaklandığını 

gösterebilir. 

 

Cari yıl dönem sonu öz sermaye ile bir önceki yıl dönem sonu öz sermayesi 

arasındaki farkın bir önceki yıl dönem sonu öz sermayesine oranı olarak ifade edilen 

öz sermayenin artış hızının yavaş oluşu, karın düşük gösterildiği konusunda bir 

ipucu olabilir.  

 

Öz sermayenin; ödenmiş sermaye, değer artış fonu ve oto finansman 

şeklinde, üçlü bir ayrıma tabi tutularak incelenmesi bu şekilde öz sermaye içindeki 

oto finansmanın payının ne olduğunun tespit edilmesi gerekir. Bu payın düşüklüğü 

işletme bünyesinde bırakılan karların düşük gösterildiği yolunda inceleme 

elemanına bir ipucu verebilir. 

          2.5.16.4.3 Faaliyet Oranları ve Vergi İncelemesi  

 

Yapılan vergi incelemesi esnasında, faaliyet oranları kullanılarak, firmanın 

satışları ile stokları ve alacakları arasında ilişki kurulabilir. Kurulacak olan bu 

ilişkide stok devir hızının çok yüksek oluşu dönem sonlarındaki stokların düşük 

olarak değerlenebileceği şüphesini oluşturabilir. Bu durumun yol açabileceği başka 
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bir ihtimal ise stoklar hesabının farklı kalemlerin bu hesaba yazılması ile şişirilmiş 

olabileceği ihtimalini ortaya koymaktadır. 

 

Stok devir hızının düşük çıkması halinde ise stoklar hesabının yüksek 

bedelle değerlenmiş olabileceği sonucunu ortaya çıkartabilir. Firmanın yaptığı peşin 

veya vadeli satışın sonucunda elde edilen gelirin yasal defterlere kaydedilmemesi 

halinde firmanın alacak devir hızı düşecektir. Dolayısıyla firmada yapılacak olan 

incelemede faaliyet oranlarının sektör ortalamalarına göre farklılık göstermesi 

halinde veya geçmiş dönem mali tablolarına göre faklılık göstermesi halinde, 

yapılan satışların yasal defterlere kayıt edilmemesi gibi bir sonucunda ortaya 

çıkabileceği ihtimal dahilinde tutulmalı ve inceleme elemanı yapacağı kontrollerle 

veya dış sistemden alacağı inceleme doneleriyle bunu kontrol etme yoluna 

gitmelidir. 

 

Faaliyet oranları ile ilgili başka bir nokta ise faaliyet giderleri ile net satışlar 

oranının geçmiş dönemlerdeki mali oranlara veya sektör ortalamalarına göre 

farklılık göstermesi halidir ki bu durum firmanın sahte veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge kullandığı yönünde inceleme elemanına yol gösterici niteliğe sahiptir. 

Böyle bir durumda inceleme elmanı gider faturaları detaylı olarak inceleyerek  

 

Devir hızları ile ilgili oranlar olarak ta ifade edilen ve işletmenin çalışma 

durumunu gösteren bu oranların çalışma durumunun analizi ile ilgili konularda 

tespit edilen tipik oranlardan farklılıklar göstermesi durumunda, aşağıdaki riskler 

söz konusu olabilir. 

 

- Stoklar İle İlgili Riskler  

 

Stok devir hızı oranın yüksek çıkması olumlu karşılanır. Bu orandaki önemli 

bir düşüklük aşağıdaki sebeplerden kaynaklanabilir 89; 

 

                                                 
89Günaltay, s.113 



 69

 İşletmenin satışlarında düşüş olabileceği,  

 Stokların yüksek değerlenmiş olabileceği,  

 Stoklar içinde satılmayacak malların var olduğu,  

 İşletme dışı alanlarda kullanılan kredilerin stoklara gizlenmiş olabileceği,  

 İşletmenin zarardan kara geçebilmek için stokları gerçek olmayan bir 

biçimde şişirmiş olabileceği gibi ihtimallerin varlığına işaret edebilir. 

 

- Alacaklar İle İlgili Riskler 

 

Bu risklere; şüpheli alacak, vazgeçilen alacaklar, değersiz alacaklar ve alacak 

senetleri reeskont uygulamalarında yapılması muhtemel hata ve hileler örnek olarak 

verilebilir90. 

 

          Alacak devir hızı oranının düşük çıkması;  

 İşletmenin tahsilat zorluğu çektiği,  

 Alacakların batak durumda olduğu,  

 Tahsil edilmiş olan alacakların kayıtlarda bekletildiği,  

 Başka hesaplarla ilgili tutarların alacakların içine gizlenmiş olabileceği 

gibi konularda ipuçları verebilir.  

 

Diğer yandan işletme, ortaklarından ve grup şirketlerden olan alacakları ile 

faturasız satışlardan doğan alacaklarını ticari alacaklar hesabında gösteriyor olabilir. 

Alacak devir hızı oranının düşüklüğü durumunda, işletmenin yıllar itibariyle ve 

sektör ortalamalarına göre devir hızı oranlarının izlenmesinde ve incelenen yıl 

oranının bu ortalama ve standartlar ile karşılaştırılmasında yarar vardır. 

 

- Maddi duran varlıklar ile ilgili riskler 

Bu risklere, maddi duran varlıkların düşük bedelle satışı ve maliyet bedeli 

artırımı veya yeniden değerleme artış fonu uygulamalarında yapılması muhtemel 

hata ve hileler örnek olarak verilebilir91. 

                                                 
90 Günaltay, s.113 
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İşletmelerde devir hızlarının yavaşlığı; satışların noksan gösterildiği, devir 

hızların düşük olması veya yavaşlama eğilimi göstermesi ise satışların kanuni 

defterlere tam yansıtılmadığı konusunda birer ipucu olabilir. İşletmeler peşin 

satışlarını veya kredili satışlarında tahsil ettikleri peşinatı, kanuni defterlerine 

kaydetmediklerinde devir hızlarına ilişkin hesaplanan oranlar düşük gözükecektir. 

Varlık ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılmamış olduğu anlamına gelebilen 

devir hızı yavaşlığı vergi kaybının bir görüntüsü olabilir.Satışların faturasız yapılmış 

olması veya satış faturalarının kanuni defterlere kaydedilmemiş veya düşük bedelle 

kaydedilmiş olması gibi riskler de söz konusu olabilir 

 

     2.5.15.4.4 Karlılık Oranları İle Vergi İncelemesi 

 

Vergi incelemesinde yönelik olarak mali tabloları analiz eden işletmenin kar 

marjlarında meydana gelen değişikliklerin yıllar itibariyle veya dönemler itibariyle 

ve sektör ortalamalarının değerleri ile karşılaştırılması neticesinde elde edilecek olan 

sonuçlar farklı olarak yorumlanabilir. 

 

Karlılık oranlarının yükselme eğilimi içerinde olması toplam satışlar içersinde 

satılan mal maliyetinin azaldığını gösterir. Burada eğer firmanın brüt karlılığı 

artmasına rağmen, faaliyet karı buna bağlı oranda artmıyor ise burada faaliyet 

giderlerinde ki burada 760 – Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ve 770 Genel 

Yönetim Giderleri hesaplarının detaylı olarak incelenmesi gerekebilir. Bu 

incelemenin sebebi de firmanın sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

kullanma ihtimalinin artmasıdır.  

 

Karlılık oranın düşme eğilimine girmesi ise bir takım satış kayıtlarının 

hesaplarına girmediğinin veya satın alma maliyetinin veya stokların dönem sonu 

değerleri konusunda problemler olduğu noktasında vergi inceleme elemanında 

                                                                                                                                               
91 Günaltay, s.114 
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kuşku oluşturabilecek ve bu doğrultusunda firma kayıtlarında incelemeyi 

derinleştirebilecektir. 

 

Karlılık oranlarının likidite oranları ile karşılaştırılması neticesinde yıllar 

itibariyle işletmenin likidite oranlarının artmasına rağmen karlılık düşük seviyede 

ise firmanın örtülü kazanç dağıtımı konusunda kuşkular doğabilecektir. Bu durumda 

yapılan vergi incelemesinde bu noktaya yoğunlaşmak doğru olacaktır. 

 

İşletme faaliyetleri sonucundaki başarıyı ölçmeye yarayan karlılık oranları, 

daha önceki bölümlerde belirtildiği üzere; gelir tablosundaki kar kalemleri ile 

satışlar ve sermaye kalemleri arasındaki ilişkileri yansıtmakta; diğer yandan 

dağıtılan kar paylarının ortaklar açısından yeterli olup olmadığı, mali 

yükümlülüklerin karşılanmasında yeterli gelir elde edilip edilmediği ve işletmenin 

kara geçiş düzeyinin ne olduğu gibi konularda mali tablo kullanıcılarına bilgi 

vermektedir. 

 

İşletme için belirlenen karlılık oranları tipik oranlardan farklılık gösterdiğinde 

aşağıdaki riskler söz konusu olabilir. Satışlardan kaynaklanan riskler; Örneğin, 

faturasız satışlar yapılmış veya satış faturaları kayıtlara intikal ettirilmemiş yahut 

düşük bedelle kaydedilmiş olabilir. 

 

Faaliyet giderlerinden kaynaklanan riskler: Kanunen kabul edilmeyen 

giderler vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmış, giderler mükerrer, 

amortisman giderleri hatalı kaydedilmiş olabilir. Bunlar gibi götürü gider 

uygulamasında hatalar yapılmış olabilir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

FİNANSAL TABLOLAR 
 

3.1 FİNANSAL TABLO KAVRAMI 

 

 Finansal tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, 

belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kişilere iletilmesini sağlayan 

araçlar olup şirketlerin mali yapıları hakkında bilgi vermektedirler.92 

 

3.2 FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASINDAKİ AMAÇ 

 

Finansal tabloların düzenlenmesindeki amaç, ilgililere işletme faaliyetleriyle 

ilgili doğru, güncel, tasnifli ve karşılaştırılabilir nitelikte bilgiler sağlamaktır. Diğer bir 

ifadeyle finansal tablolar gerek işletme ve gerekse işletmeyle ilgili üçüncü kişilere 

işletme ve işletme faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapabilmelerini sağlayacak 

bilgiler sunan bir araçtır. Bu itibarla finansal tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşları 

iki grupta ele almak sanırız daha doğru olacaktır. Bunlardan birincisi, işletme, ikincisi 

ise işletme dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlardır. 

 

3.3 FİNANSAL TABLOLARDAN YARARLANACAK OLANLAR 

 

1 Seri Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde; “Bir 

işletmenin faaliyet ve sonuçları ile doğrudan ilgili olan kesim sadece o işletmenin sahip 

ve ortakları değildir. İşletmelerle doğrudan ilgili olan işletme sahip ve ortaklarının yani 

sıra o işletme ile ticari mali ve ekonomik ilişkiler kuran işletmeler veya toplumun 

bireyleri, kredi, finans ve yatırım kuruluşları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları 

                                                 
92  http://analiz.ibsyazilim.com/egitim/malitablo01.html 
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işletmenin faaliyet ve sonuçları ile ilgilenmekte ve bu konuda sağlıklı ve güvenilir bilgi 

sahibi olmak istemektedirler. İşletmelerin faaliyet sonuçları konusunda bilgi kaynağı ise 

o işletmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanmış finansal 

tablolardır” denilmek suretiyle finansal tablolardan kimlerin yararlanabileceği 

belirtilmiştir. 

 

Bu durumda Finansal tablolarla ilgilenen gruplar aşağıdaki gibi sayılabilir: 

 

 Devlet 

 Yöneticiler 

 Yatırımcılar 

 Kredi Verenler 

 İşçiler 

 İşçi Kuruluşları 

 Mali Analistler 

 Diğer Kurumlar 

 

3.4 VERGİ KANUNLARI VE FİNANSAL  TABLOLAR 

 

Yukarıda açıklandığı üzere, “işletmenin finansal tabloları ile ilgilenen 

taraflardan biç de devlettir. Zira devletin vergi alacağının hesabında öncelikle bu 

finansal tablolardan ve muhasebeye ilişkin bilgi ve belgelerden yararlanılmaktadır. 

Ancak vergi kanunlarında yer alan hükümler tek düzen muhasebe sisteminde yer alan 

hükümlerle her zaman paralellik arz etmemektedir. Tek düzen muhasebe sisteminde, 

muhasebede geçerli kaidelerin tek düzen muhasebe sisteminde belirtilen esaslar olduğu 

ve vergi kanunları gereğince yapılması gereken işlemlerin mükelleflerin 

sorumluluğunda olduğu ilkesi kabul edilmiştir. 
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3.5 GENEL OLARAK FİNANSAL TABLOLAR 

 

Finansal tablolar temel finansal tablolar ve ek finansal tablolar olarak ikili bir 

sınıflandırmaya tabii tutulmaktadır. Buna göre; 

 

a) Temel Finansal Tablolar; 

 1- Bilanço,   

2- Gelir Tablosu. 

 

b) Ek Finansal Tablolar;  

1- Satışların Maliyeti Tablosu,  

2-  Fon Akım Tablosu,  

3-  Nakit Akım Tablosu,  

4-  Kar Dağıtım Tablosu, 

5-  Öz kaynaklar Değişim Tablosu olarak gruplandırılır. 

 

3.5.1 Temel Finansal Tablolar  

           3.5.1.1 Bilanço 

Bilanço sözcüğü Latince kökenli “bilanx “ sözcüğüne dayanır. Bu sözcük, iki 

yanlı anlamına gelen “bi” sözcüğü ile terazi kefesi anlamına gelen ”lanx”  sözcüğünün 

birleşmesinden oluşmuştur.93 Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihteki ( Genellikle 

31.12.....) aktif ( varlıklar ) ve pasif ( Borçlar + Özkaynaklar ) durumunu gösteren 

tablodur. Bilanço bir işletmenin belirli bir andaki fotoğrafını göstermektedir. İşletmenin 

belirli bir tarihteki durumunu göstermesi nedeniyle finansal durum tablosu olarak da 

isimlendirilmektedir. Gerçekten finansal durum tablosu, bilanço sözcüğünden daha 

                                                 
93 Ahmet Hayri Durmuş, Mehmet Emin ARAT, “Mali Tablolar Tahlili” Marmara Üniversitesi 

Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul,2000, S. 6 
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anlamlı olmaktadır. Bu nedenle de kullanımı Anglo Sakson literatürde süratle 

yayılmaktadır.94 

 

 213 Sayılı VUK’nun 192. maddesinde; “bilanço, envanterde gösterilen 

kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak değerler itibari ile tertiplenmiş hulasasıdır” 

şeklinde tanımlanmıştır. Maddede ayrıca, bilançonun aktif ve pasif olmak üzere iki 

tablodan oluştuğu, aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar ve varsa zarar, pasif 

tablosunda borçların yer aldığı, aktif toplamı ile borçlar arasındaki farkın müteşebbisin 

işletmeye mevzu varlığını ( öz sermayeyi ) teşkil edeceği belirtilmiştir. 

 

Bilanço, Türk Ticaret Kanunu’nun 74. maddesinde; “envanterde gösterilen 

kıymetlerin tasnifi ve karşılıklı olarak tertiplenmiş hülasasıdır “ şeklinde tanımlanmıştır. 

Yukarıda verilen iki yasal tanımda, birbirine paralel olarak bilançonun aşağıda verilen 

özellikleri üzerinde durulmuştur. 

 

 Bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin karşılıklı olarak değerleri 

itibariyle sıralanmış bir özetidir, 

 Bilanço, aktif ve pasif olmak üzere iki tabloyu ihtiva etmektedir, 

 Aktif tablosunda mevcutlar, pasif tablosunda ise borçlar ve işletme 

sahibinin işletmeye koyduğu varlık ( öz sermaye ) yer alır, 

 Öz sermaye, aktif tablosunda yer alan değerler ile pasif tablosunda yer 

alan borçlar arasındaki farktır. 

 

3.5.1.1.1 Bilanço İlkeleri 

 

Bilanço ilkelerinin amacı; sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait karı 

işletmede bırakan sahip ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları kaynaklar 

ve bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir 

                                                 
94 Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER; “Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri”,10. 

Baskı, Ankara  Gazi Kitabevi, 2005, s. 60 
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şekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihte işletmenin mali 

durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır. 

 

3.5.1.1.2 Varlıklara İlişkin İlkeler 

 

a) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek 

varlıkları, bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir. 

 

b) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşemeyen, 

hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları, 

bilançoda duran varlıklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu 

grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar dönen varlıklar grubunda 

ilgili hesaplara aktarılır. 

 

c) Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle 

gösterebilmek için, varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması 

zorunludur. 

 

d) Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde 

tahakkuk eden ancak gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit 

edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 

 

e) Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço 

tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterebilmek için reeskont işlemler 

yapılmalıdır. 

 

f) Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ile maddi 

olmayan duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklenmek amacıyla, 

her dönem ayrılan amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 
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g) Duran varlıklar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varlıkların 

maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan tükenme 

paylarının birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 

 

h) Bilançonun dönen ve duran varlıklar gruplarında yer alan alacaklar, menkul 

kıymetler, bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden 

işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele, 

iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir. 

  

ı) Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi 

yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir. 

 

i) Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer alamayan diğer teminatların 

özellikleri ve kapsamları bilanço dipnot veya eklerinde açıkça belirtilmelidir. 

 

3.5.1.1.3 Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler 

 

a) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi, içinde vadesi gelen borçları, 

bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir 

 

b) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş 

borçları, bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu 

bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar kısa 

vadeli yabancı kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktarılır. 

 

c) Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da 

içermek üzere, işletmenin bilinen ve tutarları uygun olarak tahmin edilebilen bütün 

yabancı kaynakları kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda gösterilmelidir. İşletmenin 

bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin edilemeyen durumları da bilançonun 

dipnotlarında açık olarak belirtilmelidir. 
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d) Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde 

tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve tespit 

edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 

 

e) Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini 

bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerler ile gösterebilmek için reeskont işlemleri 

yapılmalıdır. 

 

f) Bilançonun kısa ve uzun vadeli, yabancı kaynaklar gruplarında yer alan 

borçlar, alınan avanslar ve diğer ilgili hesaplardan işletmenin sermaye ve yönetim 

bakımından ilgili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait 

olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir. 

 

3.5.1.1.4 Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler 

 

a)  İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları 

üzerindeki hakları öz kaynaklar grubunu oluşturur. İşletmenin bilanço tarihindeki 

ödenmiş sermayesi ile işletme faaliyetleri sonucu oluşup, çeşitli adlar altında işletmede 

bırakılan karları ile dönem net kari ( zararı ) bilançoda öz kaynaklar grubu içinde 

gösterilir. 

  

b) İşletmenin ödenmiş sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak 

gösterilir. Ancak esas sermaye özellikler farkları hisse gruplarına ayrılmış bulunuyorsa, 

esas sermaye hesapları her grubun haklarını, kar ve tasfiye paylarının dağıtımında sahip 

olabilecekler özellikler ve diğer önemli özellikler yansıtacak biçimde bilançonun 

dipnotlarında gösterilmelidir. 

 

c) İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi 

gerekir. İşletmede herhangi bir zararın ortaya çıkması, herhangi bir nedenle öz 

kaynaklarda meydana gelen azalmalar; hem dönemsel hem de kümülatif olarak 

izlenmeli ve kaydedilmelidir. 
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d) Öz kaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları 

ile dönem zararı, öz kaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır. 

 

e) Öz kaynaklar; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıl 

karları ( zararları ) ve dönem net kari ( zararı ) dan oluşur. Kar yedekleri yasal, statü ve 

olağanüstü yedekler ile yedek niteliğindeki karşılıklar, özel fonlar gibi işletme 

faaliyetleri sonucu elde edilen karların dağıtılmamış kısmını içerir. Sermaye yedekleri 

ise hisse senedi, ihraç primleri iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme değer 

artışları gibi kalemlerden meydana gelir. Sermaye yedekleri, gelir unsuru olarak gelir 

tablosuna aktarılamaz. 

 

3.5.1.1.5 Bilanço Düzenleme Kuralları 

 

Bilançonun düzenlenmesinde finansal tablolar ilkelerinde yapılan açıklamalar 

esas alınmalıdır. Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar paraya dönüşme hızlarına göre 

en çok likitten en az likit değere doğru, pasifinde yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli 

kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru sıralanırlar. 

3.5.1.1.6 Bilançonun Biçimsel Yapısı 

 

Varlıklar, dönen ve duran olarak adlandırılan iki grupta toplanır. Dönen varlıklar 

grubunda, bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrileceği veya 

kullanılacağı tahmin edilen varlıklar toplanır. Duran varlıklarda ise, normal şartlar 

altında bir yıl içinde elden çıkarılması düşünülmeyen veya yararları bir yılda 

tükenmeyecek olan varlıklar yer alır. 

 

Kaynaklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarla öz kaynaklardan oluşur. 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar bir yıl içinde ödenmesi gereken; uzun vadeli yabancı 

kaynaklar ise bir yıldan sonra ödenecek olan borçlardan oluşur. Öz kaynaklar ise 
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işletme sahip veya ortakları tarafından işletme kişiliğine tahsis edilmiş kaynakları 

oluşturur. 

  

Bilançonun hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda “Diğer” başlığı 

altında yer alan bir kalem tutarının, ait olduğu grubun toplam tutarının %20 ‘sini aşması 

durumunda, bu kalem ayrı bir başlık altında ayrıca gösterilmelidir. 

 

             3.5.11.7 Bilanço Şekilleri 

 

Bilançolar hesap tipi ve rapor tipi olarak iki şekilde hazırlanıp sunulabilirler. 

Hesap tipi bilançolarda; aktif hesaplar sol tarafta, pasif hesaplar sağ taraftadır. Böylece 

işletmenin varlıkları ile bu varlıkların sağlandığı kaynaklar birbirleri ile kolaylıkla 

karşılaştırılabilir. 

 

Rapor tipi bilançolarda aktif tablosu ile pasif tablosu alt alta verilir. Rapor tipi 

bilançolar çok sayıda dönemlere ilişkin hesaplar ve tutarları gösterebileceği için 

dönemler itibariyle karşılaştırma yapma imkanı sağlar. 

 

3.5.1.1.8 Ticari Bilanço – Mali Bilanço Ayrımı  

Ticari Bilançolar, ticari kurallar gereği yapılan işlemler sonucu oluşan değerler 

üzerinden düzenlenen bilançolardır. Mali Bilançolar ise vergi kanunları çerçevesinde 

düzenlenen bilançolardır. Bu iki bilanço şekli birbirinin ayni gibi görünse de aralarında 

çok temel farklılıklar vardır. Örneğin; bir kaza sonucu zayi olan veya hasara uğrayan 

mallarda takdir komisyonu ya da mahkeme kararının olmaması durumunda bu hasar 

yahut zayiatın gider olarak kabulü bunun doğal bir sonucu olarak da bu tutar kadar 

dönem zararının artırılması yahut dönem karının düşürülmesi vergi kanunlarına göre 

mümkün değilken ticari uygulamalar çerçevesinde ortaya çıkan zarar ve ziyan ticari 

bilanço açısından bir giderdir ve dönem giderler arasında yer alacaktır95. 

                                                 
95 Murat YILDIZ, Adnan GÜRAN, Yafes PEHLİVAN, Dönem Sonu Mali Tablolar, Vergi 

Sorunları Dergisi Aralık 2001, S 270 
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1 Seri Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile düzenleme 

zorunluluğu getirilen bilanço ticari bilanço olmakla birlikte özellikle Tebliğin 3. ve 5. 

bölümlünde vergi kanunlarına göre yapılması gereken hesaplama ve düzenlemelerin 

yapılmasının mükellefin sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. 

  

3.5.1.1.8.1 Ticari Bilanço ve Mali Bilanço Arasındaki Farklar 

 

Ticari bilanço ile mali bilanço arasındaki farklar aşağıdaki gibi belirtebiliriz.96 

 

 Ticari Bilançoda iktisadi kıymetler, TTK’de düzenlenen değerleme 

ölçülerine göre ( yada şirketin türüne göre SPK’ da düzenlenen değerleme ölçülerine 

göre ) mali bilançoda ise iktisadi kıymetler VUK’da yer alan değerleme ölçülerine göre 

değerlenir. 

 

 İşletmeden çekilen kıymetler ticari bilançoda dikkate alınmazken, mali 

bilançoda bunlar ayrıca dikkate alınır. 

  

 Faaliyet giderler kavramı ticari bilanço düzenlenirken oldukça geniş 

kapsamlı olarak dikkate alınırken ( örneğin şahsi vergi ve cezalar, yapılan yasa dışı 

harcamalar vb.) mali bilanço düzenlenirken kanunen kabul edilen ve edilmeyen giderler 

olarak sınırlandırılmışlardır. Dolayısıyla kanunen kabul edilmeyen gider niteliğini haiz 

harcamalar mali bilançonun düzenlenmesinde işletmeden çekilen değer olarak dikkate 

alınırlar. 

 

 Yedek akçeler, ticari bilanço açısından kazancı azaltan bir unsur olarak 

dikkate alınırken mali bilanço açısından bu mümkün değildir. 

 

                                                 
96 Yıldız, Güran, Pehlivan, s 270  
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        3.5.1.2 Gelir Tablosu  

3.5.1.2.1 Tanımı 

1 Seri Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde gelir tablosu; ” 

Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile ayni dönemde 

katlandığı tüm maliyet ve giderler ve bunların sonucunda işletmenin dönem net karını 

veya dönem net zararını kapsar.” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Başka bir deyişle, gelir tablosu, işletmenin belli bir hesap döneminde, satışlarını, 

diğer gelir kalemlerini ve bu gelirlerin elde edilmesi amacıyla katlanılan maliyet ve 

giderleri içeren finansal bir tablodur.97 

 

Gelir tablosu işletmenin periyodik ekonomik gelişmeleri ile içinde bulunduğu 

dönemdeki kazanç gücünü tam ve gerçek olarak yansıttığı gibi işletmenin bir dönem 

faaliyeti ile ilgili bilgileri de ortaya koymaktadır. Bu haliyle gelir tablosu belli bir 

dönemde işletmeye ait faaliyetlerin bir bütün olarak mali yönden başarı derecesini ölçen 

özet bir rapor olmaktadır. 

  

Belirli bir dönemin faaliyet sonuçlarını gösteren ve faaliyet dönemi sonunda 

zorunlu olarak düzenlenen gelir tablosu işletmenin içinde bulunduğu iş kolu, faaliyet 

konusu, işletme politikalarına bağlı olarak aylık, üç aylık, Altı aylık yahut istenilen her 

hangi bir dönemde de geçici olarak düzenlenebilir. 

 

Gelir tablosu özellikle iki döneme ait bilanço tarihleri arasında işletme karında 

meydana gelen hareketlen kavranmasında ve analizinde önem taşımaktadır.Bu tablo 

bilanço gibi statik yapıda olmayıp dinamik bir yapıya sahiptir. Gelir tablosu işletmenin 

belli bir dönemine ait filmini göstermektedir. Bu tabloya sahip olduğu dinamizm 

nedeniyle modern muhasebede bilançodan daha fazla önem verilmektedir98. 

 

                                                 
97 Akdoğan, Tenker,  s.155 
98Ümit Ataman, Genel Muhasebe, Muhasebede Dönem İçi İşlemleri, İstanbul,Türkmen 

Kitabevi, , 1995, s 33 
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3.5.1.2.2 Gelir Tablosu İlkeleri 

Gelir Tablosu ilkelerinin amacı; satışların, gelirlerin, satış maliyetini, giderlerin, 

kar ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının 

sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır. 

 

Bütün satışlar, gelir ve karlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları 

üzerinden gösterilirler ve hiçbir satış, gelir ve kar kalemi bir maliyet, gider ve zarar 

kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından 

çıkarılamaz. Bu amaç doğrultusunda benimsenen gelir tablosu ilkeleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

a) Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler 

gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. 

 

b) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan 

satışların maliyeti ve giderler ile karşılaştırılmalıdır. 

 

c) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için 

uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır. 

 

d) Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider 

grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan 

doğruya, birden fazla faaliyeti ilgilendirenler zaman ve kullanma faktörü dikkate 

alınarak tahakkuk ettirilip dağıtılmalıdır. 

 

e) Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kar ve zararlar meydana geldikleri dönemde 

tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir. 

 

f) Bütün kar ve zararlardan önceki dönemlerin finansal tablolarında düzeltme 

yapılmasını gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir 

tablosunda gösterilmelidir. 
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g) Karşılıklar işletmenin karıni keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait 

kari başka bir döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır. 

  

h) Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları 

ve maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde bu değişikliğin etkileri açıkça 

belirtilmelidir. 

 

i) Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya birkaç olayın gelecekte 

ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, şarta bağlı olaylardan 

kaynaklanan, makul bir şekilde gerçeğe yakin olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar 

tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve karlar içinse 

gerçekleşme ihtimali yüksek bile olsa herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz ve 

dipnotlarda açıklama yapılır. 

 

3.5.1.2.3Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı 

 

Gelir tablosunun düzenlenmesinde esas faaliyetlerden sağlanan gelir ile 

süreklilik gösteren diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ayrı gösterileceği gibi 

süreklilik göstermeyen olağandışı gelirler de ayrı olarak gösterilir. Buna göre, esas 

faaliyetler için yapılan giderler ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyet giderler ve 

süreklilik göstermeyen giderler ayrı ayrı gösterilir. 

 

Gelir tablosu hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda “ diğer “ başlığı 

altında gösterilen gelir ve gider unsurlarının ait oldukları grubun toplam tutarının % 

20’sini aşması halinde, bu kalem ayrı bir başlık altında ayrıca gösterilir. Tutarı olmayan 

kalemler gelir tablosunda gösterilmez. 

 3.5.1.2.4 Gelir Tablosu Çeşitleri 

Gelir tabloları da bilançolar gibi hesap tipi veya rapor tipi şekillerinde 

düzenlenebilir. Hesap tipi şeklinde düzenlenen gelir tablolarına kar- zarar tablosu da 
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denmektedir. Kar – zarar tablolarında gelir sağda, giderler ise solda yer alır. Bu nedenle 

işletme karının hangi kaynaklardan elde edildiği açıkça görülemez. Ancak doğrudan 

dönem net kar veya zararı görülebilmektedir. 

 

Rapor tipi gelir tablolarında ise, işletme karının oluşumunu gösterecek şekilde 

gelir ve gider unsurları gruplandırılarak verilmektedir. Bu tip gelir tabloları brüt satış 

kari ( zararı ), faaliyet kari ( zararı ), olağan kar ( zarar ) ve net kar ( zarar ) 

bölümlerinden oluşmaktadır. 

 

1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde işletmelerin gelir 

tablolarını bir örnekliğini sağlayarak karşılaştırmalarında kolaylık sağlamak ve anlam 

birliğini oluşturmak amacıyla tebliğ ekinde yer alan formlardaki biçimde düzenlemeleri 

gerektiği belirtilmiş ve bu haliyle gelir tablolarının rapor tipi şeklinde düzenlenmesi 

istenmiştir. 

  

 3.5.2 Ek Finansal Tablolar  

 3.5.2.1  Satışların Maliyeti Tablosu 

Satışların maliyeti tablosu, işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan 

mamul, yarı mamul, ilk madde malzeme ile ticari mal gibi maddelerin maliyetini 

gösteren tablodur99. 

 

Satışların maliyeti tablosu;  

-    Gelir tablosuna ek olarak, 

- Gelir tablosundaki satışların maliyeti kısmındaki stok hareketlerini, satılan 

mamul, ilk madde ve malzeme, ticari mal ve satılan hizmet maliyetlerini 

göstermek üzere düzenlenecektir. 

 

                                                 
99 Fulya ALPAN, Tevfik GÜRMAN, Tevfik T ARMAN.;” Excel İle Finans”, 1. Baskı İstanbul, 

Literatür Yayıncılık, 2000 s. 65  
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Satışların maliyeti tablosunun düzenlenme amacı belirli bir büyüklüğün 

üstündeki işletmelerde işletmelerin temel gelir kaynaklarını oluşturan satılan mal ve 

hizmetlere ilişkin tedarik ve üretim maliyetlerinin ne olduğunun daha detaylı tespiti ve 

satışlarda mukayesesidir. 

 

Satışların Maliyeti Tablosu Tip Mali Tablodur Bu mali tablonun işletmeler 

tarafından istenildiği şekilde düzenlenmesi mümkün değildir. 1 Sıra Nolu Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliği ekinde verilen tablo esas alınarak bu tabloya uygun 

şekilde düzenlenecektir. 

 

Satışların maliyeti tablosu karşılaştırmalı finansal tablolardan olması nedeniyle 

önceki yıl verilerini de içermelidir. Bu sayede finansal tabloların mukayese edilebilirlik 

özellikleri korunarak gerek işletmelerin farklı dönemleri ve gerekse farklı işletmelerin 

faaliyet sonuçları birbiriyle mukayese edilebilecektir. 

 

Satışların Maliyeti Tablosu Vergi Kanunlarından Bağımsızdır Satışların maliyeti 

tablosunun düzenlenmesi sırasında vergi kanunlarında yer alan hükümler dikkate 

alınmayacaktır. 1 Seri Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin 3. ve 5. 

bölümleri ile muhasebe usul ve esaslarını açıklayan kısımda yer alan finansal tablolar 

ilkeleri gereğince finansal tabloların tekliği ilkesi esastır. 

 

Satışların maliyeti tablosu ile vergi kanunları arasında bir paralelliğin olması 

beklenemez. Her şeyden öncen gider ve maliyet kavramları bazı durumlarda vergi 

kanunlarında tebliğde olduğundan daha farklı değerlendirmektedir. Örneğin; kıdem 

tazminatları Karşılıklarına ilişkin giderler direkt işçilik ve genel üretim Giderleri 

arasında yer alırken vergi kanunları gereğince ödeme yapılmadan bu Giderlerin kabulü 

mümkün olmadığından genel üretim Giderleri ve direkt işçilik Giderleri daha farklı 

olacaktır. 

 

İşletmenin satılan mamul maliyeti, satılan ticari mal maliyeti ve satılan hizmet 

maliyetinin toplamı, gelir tablosunda “satışların maliyeti” bölümünde yer alan tutarları 

ifade eder. Satışların maliyetini oluşturan unsurlar işletmenin ticaret, üretim veya 
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hizmet işletmesi oluşuna göre farklılıklar göster. Bu nedenle ticaret, üretim ve hizmet 

işletmeler için ayrı ayrı satışların maliyeti tabloları düzenlenir. 

3.5.2.1.1 Satışların Maliyeti Tablosu Ana Kalemleri 

 

- Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri 

 

Mamulün bünyesine giren, mamulün temel öğesini oluşturan ve mamulün 

bünyesine doğrudan yüklenebilen maddelerin kullanımı bu grupta yer alır. Üretimde 

kullanılmayan ve satılan ilk madde ve malzemenin maliyeti, tablonun ticari faaliyete 

ilişkin bölümünde yer alır. 

 

- Direkt işçilik Giderleri 

 

Mamulü meydana getirmek için harcanan ve maliyetlere doğrudan yüklenebilen 

direkt işçilik Giderlerini içer. 

 

-Genel Üretim Giderleri 

 

Üretim faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan hizmetlere iliş- kin 

direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik Giderleri dışında kalan Giderleri içer. 

 

-Yarı Mamul Stoklarında Değişim 

Henüz mamul haline gelmemiş fakat ilk madde ve malzeme ile işçilik ve genel 

üretim Giderlerinden pay almış, üretim aşamasındaki maddelerin dönem başı stoku ile 

dönem sonu stoku arasındaki fark bu grupta yer alır. 

- Mamul Stoklarında Değişim 

 

Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik, genel üretim Giderleri ve yari 

mamul kullanım tutarlarının toplamı üretim maliyetini ver. Dönem başı mamul stoku ile 

dönem sonu mamul stoku arasındaki farkı ifade eden mamul stok farkının üretim 

maliyetine eklenmesi ile satılan mamulün maliyetine ulaşılır. İşletmenin satılan mamul 
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maliyeti, satılan ticari mal maliyeti ve satılan hizmet maliyetinin toplamı, gelir 

tablosunda “satışların maliyeti “ bölümünde yer alan tutarları ifade eder. 

 

 3.5.2.2 Fon Akım Tablosu  

Fon akım tablosu belirli bir dönemde işletmenin fon kaynaklarını ve bunların 

kullanıldığı alanları gösteren bir tablodur.100 Bu tabloda fon kavramı tüm finansal (mali) 

değişimleri ifade eder. Fon akım tablosu bilanço ve gelir tablosunu tamamlayıcı ve 

işletmenin finansal durumunun yorumlanmasına yardımcı bir kapsama sahiptir.  

 

İşletmenin belli bir andaki finansal durumunu gösteren bilanço ve işletmenin 

finansal durumundaki değişmenin işletme faaliyetleriyle ilgili yönünü açıklayan gelir 

tablosu ile faaliyet sonucunda elde edilen karın ne kaderlik kısminin işletmede kaldığını 

gösteren kar dağıtım tablosundan ayrı olarak, fon akım tablosu, işletmenin tüm finansal 

işlemlerinin finansal durumu üzerindeki etkilerini açıklamaktadır. 

Fon akım tablosundaki fon kavramı; tüm finansal araçlar anlamında veya net 

işletme (çalışma) sermayesi anlamında ya da para ve para benzeri anlamında 

kullanılır.101 

Fon kavramının içeriğine göre fon akım tabloları102 

 Fon Akım Tablosu 

 Nakit Akım Tablosu 

 Net İşletme (Çalışma)Sermayesindeki Değişim Tablosu , olarak ifade edilir. 

  Fon Akım Tablosu: İşletmenin, belirli bir hesap döneminde sağladığı fon 

kaynaklarının ve bunların kullanım yerlerini gösteren tablodur. Bu tabloda ,fon kavramı 

tüm finansal araçları kapsar. 

                                                 
100Çabuk, Lazol, s. 50 
101 Ümit Ataman,Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar , 2. Baskı, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 

2003, s. 435 
102 www.gib.gov.tr  1. Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 
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Nakit Akım Tablosu: İşletmenin belirli bir hesap dönemi içinde ortaya çıkan 

nakit akışlarının, kaynakları ve kullanım yerleri bakımından gösteren tablodur. Bu 

tabloda fon kavramı, kasa mevcut ve bankadaki mevduatları kapsar. 

 

 Net İşletme (Çalışma)Sermayesindeki Değişim Tablosu:İşletmenin belirli bir 

hesap döneminde,net işletme sermayesinin kaynaklarını ve kullanım yerlerini gösteren 

tablodur.Bu tabloda ,fon kavramı dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar 

farkını belirten net işletme (çalışma)sermayesini kapsar  

  

 Fon akım tablosunun düzenlenebilmesi için bilanço, gelir tablosu ve kar dağıtım 

tablosunun düzenlenmiş olması gereklidir. Fon akım tablosu, işletmenin nakit veya 

işletme sermayesini doğrudan etkileyen finansman yönetim faaliyetlerinin bütün önemli 

yönlerini açıklayarak; 

 

 a) İşletmenin dönem boyunca faaliyetlerinin sağladığı fonları, yatırım ve 

finansman faaliyetlerini özetler, 

 

b) Dönem boyunca finansal durumda meydana gelen değişiklikleri açıklar. Fon 

akım tablosu, işletmenin belirli bir dönem içinde sağlamış olduğu finansal kaynakları ve 

bunların kullanım yerlerini göstermek suretiyle bilanço ve gelir tablosunda gösterilmeyen 

fon akımını ortaya koyabilmektedir. Böylece işletmenin gerek faaliyet sonucunda gerekse 

ek finansman biçiminde sağlamış olduğu finansal imkanlarla neler yapıldığı ve söz 

konusu kaynakların nerelerde kullanıldığı açıkça izlenebilmektedir. 

 

3.5.2.2.1 Fon Akım Tablosu İlkeleri 

 

1- Fon akım tabloları, bilanço ve gelir tablosu ile birlikte, temel finansal tablolar 

kapsamı içinde sunulmalıdır. Fon akım tablosu, gelir tablosunun sunulduğu her dönem 

için düzenlenmeli ve önceki dönem verilerini de içermelidir. 
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2- Fon akım tabloları gelir tablosu, bilanço ve ilgili açıklayıcı notların içerdiği 

finansal bilgilere dayanılarak değerlenir. 

  

3- Fon kavramının hangi anlamda kullanıldığı belirtilmelidir. 

 

Fon kavramı dar anlamda yani para ve para benzeri değerleri ifade için 

kullanıldığında bu tanıma göre düzenlenen tabloya Nakit Akım Tablosu denir. Fon 

kavramının net çalışma sermayesi anlamında kullanılması durumunda düzenlenen tablo, 

Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu ismini alır. 

 

Fon kavramının geniş anlamda yani yasal olarak kullanılan hakların tümü 

anlamında kullanılması halinde, bu kavrama göre düzenlenen tabloya Fon Akım 

Tablosu denir. Geniş anlamda fon kavramı, işletmede kullanılan tüm finansal araçları da 

ifade eder. Bu durumda işletmedeki tüm aktif değerler fon kavimi kapsamına girer. 

 

4- İşletmenin fon yaratma gücünün ne olduğunu ve faaliyetle ünde ne ölçüde fon 

kullanıldığını ortaya koymak amacıyla, olağan faaliyetlerden sağlanan veya 

faaliyetlerde kullanılan fonlar, “ diğer fon kaynak ve kullanım yerler “ ile ayni başlıklar 

altında sunulmaz. 

 

5- Olağandışı işlemlerden sağlanan veya bu işlemlerde kullanılan Fonların 

önemli tutarlarda olmaları durumunda, fon akım tablosunda olağan faaliyetlerde 

kullanılan fondan ayrı olarak gösterilmesi gerekir. 

 

6- Bazı finansal işlemler, bir çeşit varlığın diğer bir çeşit varlıkla değiştirilmesi 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu durum, işletmenin finanslıma ve yatırım faaliyetlerinin 

bir parçası olduğundan, fon akım tablosunda yer almalıdır. 

 

7- Her işlemin finanslıma ve yatırım yönlen ayrı ayrı açıklanmalıdır. Örneğin 

tahvil ihraç edilerek bir varlık alinmiş ise ihraç edilen tahviller ayrı, satın alınan 

varlıklar ayrı açıklanmalıdır. 
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8- Fon akım tablosu net ( safi ) yönteme göre düzenlenmeli ve doğan kardan 

başlayarak dönem içinde fon hareketine neden olmayan gelir ve giderlere ait bilgiler 

verilerek düzeltmeler yapılmalıdır. 

 

9- Fon akımına neden olmayan, sadece hesaplar arasında hesabın yapılan 

aktarmalar nedeniyle hareket gösteren hesaplar, fon akım tablosunda yer almaz.1 Sıra 

No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar uyarınca 

düzenlenmesi zorunlu olan fon akım tablosunun vergi kanunlarında yer alan hükümler 

kapsayacak şekilde düzenlenmesi zorunlu değildir. 

 

3.5.2.2.2 Fon Akım Tablosunun Biçimsel Yapısı 

 

Fon akım tablosu rapor tipinde olup, Fon Kaynakları ve Fon Kullanımları 

şeklinde iki bölümden oluşmaktadır. Karşılaştırılabilirlik sağlamak bakımından fon 

akım tabloları cari dönem verileri yanında önceki dönem verilerini de kapsayacak 

biçimde düzenlenmeli ve sunulmalıdır. 

3.5.2.2.3 Fon Akım Tablosu Kalemleri 

3.5.2.2.3.1   Fon Kaynakları 

- Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar 

 

Bu kalemde işletmenin olağan faaliyetlerinden elde edilen net kaynak tutarı 

gösterilir. Bu kaynak; 

a)   Olağan kar, 

b)  O dönem içensinde ayrılan amortismanlar 

c) Fon çıkışı gerektirmeyen giderler ( Tükenme Payı, Karşılıklar, Özel 

Maliyetler, Kuruluş Giderleri gibi ) 

Toplamından ayni dönemin karının oluşumunda fon girişi sağlamayan gelirle ün 

çıkarılmasıyla elde edilir. Faaliyetlerden sağlanan kaynakların hesaplanmasında fon 

çıkışı gerektirmeyen amortismanlar, karşılıklar ve tükenme payları yansıra geçen dönem 

ödenmiş bu döneme ait giderler fon kaynağı olarak dikkate alınır. Diğer taraftan fon 
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girişi sağlamayan gelecek döneme ait gelir payları ile konusu kalmayan geçen 

dönemlerde ayrılmış karşılıklar faaliyetten sağlanan kaynaklardan indirilir. 

 

 - Olağan Dışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar 

 

 Bu kalem, süreklilik göstermeyen olağandışı işlemlerden dolayı sağlanan net 

fonları kapsar. Bu kalemin hesaplanmasında olağandışı elde edilen karlara fon çıkışı 

gerektirmeyen kalemler eklenerek fon girişi sağlamayan olağan Dışı gelirlerden 

indirilir. 

- Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar 

 

Dönen varlıkların brüt tutarında meydana gelen azalışların hesaplanmasıyla elde 

edilir.(Dönen varlıkların tutarlarındaki artışlar kaynaklar arasında yer alır.)  

 

 - Duran Varlıklar Tutarındaki Azalış 

  

Duran varlıkların tutarındaki azalışlar bir fon kaynağı olarak dikkate alınır. 

 

 - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 

 

Bilançolardaki borç ve gider Karşılıkları dışındaki kısa vadeli yabancı 

kaynaklardaki artışlar fon kaynağı olarak tabloda yer alır. 

 

- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 

 

Uzun vadeli borç ve giderlere ilişkin karşılıklar dışında, uzun vadeli yabancı 

kaynaklardaki artışlar fon kaynağı olarak tabloda yer alır. 

 

-  Sermaye Artırımı 

 

Sermaye artırımı yoluyla elde edilen diş kaynaklardan sağlanan artış tutarları 

(ödenmiş sermaye indirilerek) net fon kaynağı olarak tabloda yer alır. 
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- Hisse Senedi ihraç Primleri 

 

Hisse senetlerinin kayıtlı tutarı üzerinden ihraç edilmesinden elde edilen hisse 

senetler ihraç primleri ( emisyon pirimleri ) fon kaynağı olarak tabloda yer alır. 

 

3.5.2.2.3.2    Fon Kullanımları  

 

- Faaliyetlerle ilgili Fon Kullanımı 

 

Bir işletmenin dönem faaliyetlerini zararla kapatması halinde zarar tutarı bir 

kaynak kullanımıdır. Buradan fon çıkışı gerektirmeyen amortismanların ve giderlerin 

olağan zararı azalttığı dikkate alınarak zararı ayni miktarda azaltmak için gerekli 

düzeltmeler yapılır. Buna karşılık fon girişi sağlamayan gelir olağan zarara eklenir. Bu 

ekleme ve indirimler sonunda zarar pozitif duruma dönüşürse, bu takdirde elde edilen 

tutar fon kaynağı olarak dikkate alınır. 

 

- Olağan Dışı Faaliyetlerle ilgili Kullanımlar 

 

Olağandışı gelir ve karlar ile olağan Dışı gider ve zararlar arasındaki negatif 

fark, olağandışı zararı oluşturur. Bu olağandışı zararları fon çıkışı gerektirmeyen 

kalemler azaltırken, fon girişi sağlamayan kalemler artırır. Bununla yapılan düzeltme 

sonucunda pozitif fark ortaya çıkar. Bu, olağandışı faaliyetlerle ilgili bir tutar olması 

durumunda fon kaynağı olarak dikkate alınır. 

 

- Ödenen Vergi ve Benzerleri 

 

Bir önceki döneme ait ödenen kurumlar vergisi, gelir vergisi ve fonlar ile benzeri 

ödemeler bir fon kullanım kalemidir. 
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 -  Ödenen Temettüler 

  

Bir önceki dönem karından pay sahiplene ve diğer kişilere ödenen temettüler ve 

yedeklerden dağıtılan temettüler fon kullanımıdır. 

 

 - Dönen Varlık Tutarındaki Artışlar 

 

İşletmenin dönen varlıklarının brüt tutarında meydana gelen artışlar fon 

kullanımıdır. 

 

- Duran varlıkların Tutarındaki Artışlar 

 

Yeniden değerlemeden kaynaklanan artışların dışında duran varlıkların brüt 

tutarında ortaya çıkan artışlar bir fon kullanımıdır. 

 

- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar 

 

İşletmenin borç ve gider karşılıkları dışındaki kısa vadeli yabancı 

kaynaklarındaki azalışları bir fon kullanımıdır. 

 

- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar 

 

İşletmenin borç ve gider karşılıkları dışındaki uzun vadeli yabancı 

kaynaklarındaki azalışları bir fon kullanımıdır. 

- Sermayedeki Azalış 

 

Mevzuata uygun bir şekilde sermayede meydana gelen azalışlar ( zararın 

karşılanması hariç ) bir fon kullanımıdır. 
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        3.5.2.3 Nakit Akım Tablosu 

Nakit akım tablosu, bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit 

akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit 

akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren bir 

tablodur.103 

 

Nakit akım tablosu, para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman 

politikasının değerlendirilmesinde, hem de geleceğe yönelik nakit planlamasının 

yapılmasında, gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunar. 

 

Nakit akım tablosu, diğer tablolarla birlikte finansal tablo kullanıcılarına 

aşağıdaki konuların değerlendirmesinde yardımcı olur104. 

 

- İşletmenin gelecekte pozitif nakit akımlar yaratabilme yeteneğini ölçme, 

 

-İşletmenin yükümlülüklerini karşılayabilme, dış finans kaynaklarına 

gereksinim, temettü ödeme gücü gibi konulardaki yeteneğini belirleme, 

 

- İşletmenin elde ettiği gelirle, bu gelirin elde edilmesinde işletmeye giren çıkan 

nakit arasındaki farkın nedenlerini anlama, 

 

- Firmanın finansman ve yatırım etkinliğini öğrenme, 

 

3.5.2.3.1  Nakit Akım Tablosunun Biçimi 

 

  Nakit akım tablosu beş bölümden oluşur. 

- Dönem başı nakit mevcudu,  

- Dönem içi nakit girişleri,  

                                                 
103 Akdoğan, Tenker, s 284  
104 Alpan, Gürman , Arman;  s 65 
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- Dönem içi nakit çıkışları,  

- Dönem sonu nakit mevcudu  

- Nakit artış veya azalışı. 

 

Dönem içindeki nakit girişleri şunlardır: 

 

 Satışlardan elde edilen nakit(+) 

 Diğer olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit(+) 

 Olağan Dışı Gelir Ve Karlardan Sağlanan Nakit 

 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit 

 Uzun Vadeli Yabancı Kaynamadaki Artışlardan Sağlanan Nakit 

 Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 

 Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 

 Diğer Nakit Girişleri 

 

Dönem İçindeki Nakit Çıkışları İse Şunlardır: 

 

 Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 

 Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları 

 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları 

 Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 

 Olağandışı Gider Ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları 

 Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 

 Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeler  

 Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeler  

 Ödenen Vergi ve Benzerler 

 Ödenen Temettüler - Diğer Nakit Çıkışları 
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-Nakit Akım Tablosu Kalemleri 

 

 A-Dönem Başı Nakit Mevcudu 

 

İşletmenin dönem başında kasa ve banklarda bulunan nakit mevcudunu ifade 

eder. Herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildikle ünde tahsili mümkün bulunan 

çekler, nakit mevcudu içinde değerlendirilir. 

 

B- Dönem İçi Nakit Girişleri 

 

-Satışlardan Elde Edilen Nakit 

İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet satışlarından sağlanan nakit 

girişlerini göster. Bu tutarın bulunmasında, net satış hasılatına satışlardan doğan 

alacaklardaki azalışlar eklenir, artışlar ise indirilir. 

 

-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 

 

Gelir tablosunda, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar olarak tanımlanan 

kalemlerden sağlanan nakit girişleri bu grupta yer alır. Bu tutarın bulunabilmesi için, 

diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar olarak tanımlanan kalemler toplamından 

henüz nakit girişi sağlamayan ve tahakkuk esasına göre doğ- muş bulunan gelirler ile 

daha önceki dönemlerde peşin tahsil edilmiş olup da bu döneme yansıyan gelecek 

aylara ait gelirler hesabındaki azalışlar indirilir. Ayrıca konusu kalmayan karşılıklar gibi 

nakit girişi sağlamayan kalemler toplamdan çıkarılır. 

 

-Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 

 

Gelir tablosunda olağandışı gelir ve kar kalemleri olarak tanımlanan 

faaliyetlerden sağlanan nakit girişlerini içer. Bu tutarın bulunmasında, toplamdan 

tahakkuk esasına göre doğmuş henüz tahsil edilememiş gelirler ile önceki dönemlerde 

tahsil edilip bu döneme yansıyan tutarlar veya hiçbir zaman nakit hareketi 

doğurmayacak kalemler indirilir. 
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-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit 

 

Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari 

borçlar dışında kalan, kısa vadeli borçlanmalar nedeniyle sağlanan nakit girişlerini ifade 

eder. Bunlardan menkul kıymet ihracı nedeniyle sağlanan nakit girişleri, banka kredilen 

ve diğer kısa vadeli yabancı kaynak artışları ayrı gösterilir. 

  

-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit 

 

Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari 

borçlar dışında kalan, uzun vadeli borçlanmalar nedeniyle sağlanan nakit girişlerini 

ifade eder. Uzun vadeli menkul kıymet ihracı nedeniyle ortaya çıkan nakit girişleri ile 

alınan krediler ve diğer uzun vadeli yabancı kaynak artışları ayrı gösterilir. 

 

-Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit 

 

Sermaye artırımı nedeniyle sağlanan nakit bu grupta yer alır. 

 

-Hisse Senedi ihraca Primlerinden Sağlanan Nakit 

 

Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakdi içer.  

 

-Diğer Nakit Girişleri 

 

Menkul kıymetlerde, esas faaliyet konusu satışlardan kaynaklananlar di- şiadaki 

alacaklarda, diğer dönen varlıklarda ve duran varlıklarda azalışlar gibi nakit girişi 

sağlayana unsurları içer. 

 

 Dönem İçi Nakit Çıkışları: 

 Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 
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Maliyetten kaynaklanan nakit çıkışına ulaşılabilmesi için; satışların maliyeti ile 

stoklardaki artışların ve alımlardan doğan borçlardaki azalışların toplanması ve bu 

tutardan amortisman gibi nakit çıkışını gerektirmeyen giderler ile esas faaliyet 

konusunu ilgilendiren alımlar nedeniyle ortaya çıkan borçlardaki artışların ve 

stoklardaki azalışların indirilmesi gerekir. 

 

- Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları 

 

Araştırma ve geliştirme Giderleri, pazarlama satış ve dağıtım Giderleri ile genel 

yönetim Giderleri nedeniyle yapılan nakit çıkışlarını ifade eder. Amortismanlar ve 

karşılıklar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler ile tahakkuk esasına göre doğmuş 

ancak henüz ödenmemiş giderler ve geçmiş dönemlerde ödenmiş gelecek aylara ait 

Giderlerin bu döneme ilişkin payları faaliyet Giderlerinin altında bir indim kalemi 

olarak yer alır. 

 

 

 - Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları 

 

Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar nedeniyle yapılan ödemeler içer. 

Bu tutarın bulunmasında, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlardan amortisman, 

karşılıklar ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar, tahakkuku yapılmış 

ancak henüz ödenmemiş veya geçmiş dönemlerde peşin ödenmiş gelecek aylara ait 

Giderlerin bu döneme ilişkin payları indirilir. 

 

- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı 

 

Maliyetlere yüklenemeyen finansman Giderlerinden dolayı ortaya çıkan nakit 

çıkışını ifade eder. 

-Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı 

 

Gelir tablosunda olağandışı gider ve zarar kalemleri olarak tanımlanan 

faaliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışlarını ifade eder. 
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-  Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 

 

Duran varlık yatırımları nedeniyle yapılan nakit harcama tutarlarını ifade eder. 

 

-  Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeler 

 

Bilançonun, faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki kısa 

vadeli yabancı kaynak kalemlerinde ödemeler sonucu ortaya çıkan azalmaları ifade 

eder. Menkul kıymetler anapara ödemeler, alınan kredilen anapara ödemeler ve diğer 

ödemeler ayrı gösterilir. Vergi ve temettü ödemeler bu başlıkla gösterilmez. 

 

-  Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeler 

 

Bilançoda yer alan faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki 

uzun vadeli yabancı kaynak ödemeler sonucu meydana gelen azalmalar, bu grupta yer 

alır. Menkul kıymetler anapara ödemeler, alınan krediler anapara ödemeler ve diğer 

ödemeler ayrı gösterilir. 

 

- Ödenen Vergi ve Benzerler 

 

Dönem içinde ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti kalemlerini 

içerir. 

 

 - Ödenen Temettüler: 

Dönem içindeki temettü ödemeler nedeniyle ortaya çıkan nakit çıkışları- Nil 

içer. 

- Diğer Nakit Çıkışları: 

 

Menkul kıymetlerde, satışlardan doğan hariç olmak üzere alacaklarda ve diğer 

dönen varlıklarda ortaya çıkan artışlar nedeniyle nakit çıkışına yol açan unsurları ifade 

eder. 
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- Dönem Sonu Nakit Mevcudu: 

 

İşletmenin dönem sonunda kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade 

eder. Herhangi bir vade taşımayan, ibraz edildikle ünde tahsili mümkün bulunan çekler 

nakit mevcudu içinde yer alır. 

 

- Nakit Artış veya Azalışı 

 

İşletmenin dönem içi nakit girişleri ile dönem içi nakit çıkışları arasındaki fark 

nakit artış veya azalışlarını göster. Diğer bir anlatımla dönem içi nakit girişlerinin 

dönem içi nakit çıkışlarından fazla olması durumunda aradaki fark nakit artışını; az 

olması durumunda ise nakit azalışını ifade eder. Dönem sonu nakit mevcudu ile dönem 

başı nakit mevcudu arasındaki fark nakit artış veya azalışını göster. 

 

 3.5.2.4 Kar Dağıtım Tablosu 

3.5.2.4.1 Kar Dağıtım Tablosunun Tanımı 

 

Kâr dağıtım tablosu; işletmenin dönem kârının dağıtım biçimini gösteren 

tablodur. Diğer bir ifadeyle, vergiden önceki kârdan başlamak üzere dönem kârının 

nasıl ve ne şekilde kullanıldığını gösteren bir mali tablo olarak tanımlanabilir. Kâr 

dağıtım tablosu, aslında işletmelerde dönem sonunda düzenlenen temel mali tablolardan 

bilanço ve gelir tablosunun bir uzantısı olup, bu tabloların tamamlayıcısı ve 

destekleyicisi durumundadır. Bu tablonun düzenlenme amacı, özellikle sermaye 

şirketlerinde dönem kârından, ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara 

dağıtılacak kâr paylarının açıkça gösterilmesi ve şirketlerin hisse başına kâr ile hisse 

başına temettü tutarının hesaplanmasıdır. Buna göre kâr dağıtım tablosu, brüt kârdan 
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hesaplanan vergileri (KV., GV. ve fonlar), yasal yedekleri, hisse başına dağıtılacak kârı 

ve hisse başına temettüyü gösterir.105 

 

Kar dağıtım tablolarının düzenlenme amacı, özellikle sermaye şirketlerinde 

dönem karından ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kar 

paylarının açıkça gösterilmesi ve şirketlerin hisse başına kar ile hisse başına temettü 

tutarının hesaplanmasıdır106. 

 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde belirlenen kâr dağıtım tablosu, 

işletmede bir hesap dönemi sonunda oluşan ticari kârın esas sözleşme ve T.T.K. 

hükümleri doğrultusunda dağıtımı konusunda ilgililere ayrıntılı ve sağlıklı bilgi 

verilmesini amaçlamaktadır. 

 

3.5.2.4.2 Kar Dağıtım Tablosu İlkeleri 

 

Kâr Dağıtım Tablosu düzenlenirken yukarıda sayılan bölümlere ilişkin olarak şu 

kurallara uyulması gerekmektedir:107 

 

1) Kar dağıtım tablosu dönem karından yapılan dağıtım ile yedeklerden 

yapılacak dağıtımı ayrı gösterecek biçimde düzenlenmelidir. 

 

                                                 
105 Cemal ÇAKICI, Suphi ASLANOĞLU, Excel ile Kar Dağıtım Tablosu Uygulaması, Vergi 

Dünyası Dergisi, Mart 2001(“1981’den 2003’e Vergi Dünyası” HUD tarafından yayınlanan Vergi 

Dünyası CD’sinden alınmıştır.)  
106 Nejat ELALDI, Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar, Vergi Dünyası 

Dergisi, Aralık 2002(“1981’den 2003’e Vergi Dünyası” HUD tarafından yayınlanan Vergi Dünyası 

CD’sinden alınmıştır.)  
107Nazmi KARYAĞDI, Kar Dağıtım Tablosu  Vergi Dünyası Dergisi,  Aralık 2000 (“1981’den 

2003’e Vergi Dünyası” HUD tarafından yayınlanan Vergi Dünyası CD’sinden alınmıştır.)  
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2) Ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler ve ortaklara ödenecek 1. ve 2. 

temettüler ayrılan 1. ve 2. Tertip Yasal Yedekler ile statü yedeklen ve hisse senetlerine 

ödenen kar payları, tabloda belirtilen bölümlünde ayrı gösterilmelidir. 

 

3) Dönem karının dağıtımında imtiyazlı payların bulunması halinde imtiyazlı ve 

adi hisse senetle üne ödenen kar payları, tabloda belirtilen bölümlünde ayrı 

gösterilmelidir. 

 

4) Katılma intifa senedi ve kara iştirakli tahvil ile kar ve zarar ortaklığı belgesi 

ihraç edilmesi nedeni ile bu senet sahiplene mevzuat hükümler çerçevesinde ödenen 

paylar, kar dağıtım tablosunda ayrıca gösterilir. 

 

5) Kar dağıtım tablosunun düzenlenmesinde TTK, Gelir ve Kurumlar Vergisi ve 

Sermaye Piyasası Kanunları’nın ilgili hükümler, şirket ana sözleşmesi ve genel kurul 

kararlarının bilinmesine ihtiyaç vardır. 

3.5.2.4.3 Kar Dağıtım Tablosunun Biçimi 

 

Kar dağıtım tablosu önceki ve cari dönem verilerini içerecek şekilde 

düzenlenmelidir. 

 

Kar dağıtım tablosu dört ana bölümden oluşur. 

1) Dönem Karının Dağıtımı Bölümü 

2) Yedeklerden Dağıtım Bölümü 

3) Hisse Başına Kar Bölümü 

4) Hisse Başına Temettü Bölümü 

  

Kar dağıtım tablosunda, öncelikle dönem net karından gelir ve kurumlar 

vergisiyle diğer yasal yükümlülükler hesaplanıp indirildikten sonra vergi sonrası net 

kara ulaşılır. Bu kardan sırasıyla önceki dönem zararları, 1. Tertip Yasal Yedek Akçeler 

ve işletmede bırakılması zorunlu yasal fonlar düşülerek dağıtılabilir net dönem karına 

ulaşılır. Dağıtılabilir dönem net karından sırasıyla, ortaklara 1. Temettü, Personele 
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Temettü, Yönetim Kuruluna Temettü, Ortaklara 2. Temettü, 2. Tertip Yedek Akçeler, 

Statü Yedeklen, Olağandışı Yedekler ( dağıtılmamış karlar ), diğer yedekler ve özel 

fonlar dağıtılır. 

 

Yedeklerden dağıtım bölümünde, sırasıyla dağıtılan yedekler, 2. Tertip Yasal 

Yedek Akçeler, ortaklara pay, personele pay ve yönetim kuruluna pay kalemleri yer alır. 

Hisse başına kar bölümünde, gerek adi hisse senetler ve gerekse imtiyazlı hisse senetler 

için ayrı olacak şekilde dağıtılan kardan hisse senetle üne isabet eden paylar yer alır. 

Hisse başına temettü bölümünde ise dağıtılan kardan pay alanlara düşen kişim yer alır. 

 

  3.5.2.5 Öz Kaynaklar Değişim Tablosu 

 

Öz Kaynaklar, bilançonun pasif ya da kaynaklar bölümünün temel unsurlarından 

biridir. Bilançonun düzenlendiği andaki işletme sahip veya ortaklarının işletme 

varlıkları üzerindeki haklarını ifade edilir. Öz kaynaklar değişim tablosu ise, ilgili 

dönemde öz kaynaklar kalemlerinde meydana gelen artış ve azalışları bir bütün olarak 

gösterir. Tablonun düzenlenme amacı; sermaye şirketlerinde dönem içinde öz kaynak 

kalemlerinde meydan gelen değişmelerin topluca gösterilmesi sağlamaktır.108 

 

3.5.2.5.1 Öz kaynak Değişim Tablosu İlkeleri 

 

1-Öz kaynaklar değişim tablosu cari dönem ve önceki dönem verilerini içerecek 

biçimde düzenlenmeli ve sunulmalıdır. 

 

2-Öz kaynaklar değişim tablosu, ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar 

yedekleri ve geçmiş dönemler karı ( zararı ) ve dönem net karı ( zararı) kalemlerinin her 

birinin dönem başı tutarını, dönem içi kalemlerde meydana gelen azalışları, artışları ve 

dönem sonu kalanını ayrı gösterecek biçimde düzenlenir. 
                                                 

108Mehmet .Emin ARAT; Finansal Analiz Aracı Olarak Oranlar , Marmara Üniversitesi Nihat 

Sayar Eğitim Vakfı Yayınları 531/764 , 1. Baskı, İstanbul , 2005  s. 71 
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Öz kaynak değişim tablosu , 

 Ödenmiş Sermaye 

 Sermaye Yedekleri 

 Kar Yedekleri 

 Geçmiş Dönem kari ( Zararı )  

 Dönem Net kari ( Zararı )  

 Öz kaynaklar Toplamı  

 

Bölümlerinden oluşur. Bu bölümler için birer sütun açılır ve her kalemin 

hareketi bu sütun içinde izlenir. Öz kaynaklar kalemlerinde meydana gelen artışlar artı 

(+), azalışlar ise eksi ( - ) işaretiyle gösterilir. Öz kaynak kalemlerindeki artışlar ve 

azalışlar yatay kalemlerde belirtilerek ait olduğu kalemin sütununa ve öz kaynaklar 

toplamı sütununa yazılır. 

 

Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri ( her bir kalemi ayrı görülebilecek 

biçimde), kar yedekleri ( her bir kalemi ayrı görülebilecek biçimde), geçmiş dönemler 

kari (zararı) dönem net kari ( zararı) ve öz kaynaklar toplamı için tabloda birer sütun 

açılır ve her kalemin hareketi bu sütun içinde izlenir. Öz kaynaklar kalemlerini artıran 

işlemler artı, azaltan işlemler ise parantez içinde gösterilerek eksi olarak dikkate alınır. 

 

Öz kaynak kalemlerindeki artışlar ve azalışları yatay kalemlerde belirtilerek ait 

olduğu kalemin sütununa ve öz kaynaklar toplamı sütununa yazılarak 

karşılaştırılabilirliği sağlamak bakımından önceki dönem hareketleri, cari dönem 

hareketlerine ilave olarak ayrı bir bölüm şeklinde gösterilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

FİNANSAL ANALİZ VE FİNANSAL ANALİZ ÇEŞİTLERİ  

 

 

Finansal analiz, işletmenini yönetimi açısından; İşletme faaliyetlerinde etkinlik 

ve başarı derecesini ölçmede, geleceğe ait planlar hazırlamada, İşletme faaliyetlerini 

kontrol ve değerlendirmede, İşletme faaliyetlerinin her sürecinde doğru ve düzeltici 

kararlar almada büyük önem taşır. 

 

Finansal analiz yoluyla sağlanan bilgiler İşletme yöneticileri tarafından alınan 

kararların temelini oluşturduğu gibi rasyonel bir planlama için de gereklidir. İşletmeler, 

büyüklüklerini ve büyüme hızlarını belirlemede, İşletme kaynaklarının alternatif iktisadi 

değerler arasındaki dağılımında, İşletme amacının gerçekleşmesi açısından optimal 

kaynak bileşiminin nasıl sağlanacağı konularında gerekli cevapları finansal analiz yolu 

ile elde ederler. 

 

Finansal analiz gerekli olan finansal raporlama muhasebe süreci için de oldukça 

önemlidir. Bunlar, İşletmenin geçmiş mali durumunu ortaya koyarak, içinde bulunduğu 

durumu ve gelecekteki performansını ortaya koyabilmek için bir projeksiyon 

niteliğindedir. 

 

4.1 FİNANSAL ANALİZİN TANIMI 

 

Finansal analiz, analizi yapacak işletme ilgililerinin amaçlarına uygun olarak bir 

yada birkaç döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin, gerek kendi aralarındaki 

gerekse bütünle olan ilişkilerinin çeşitli analiz tekniklerinden yararlanılarak 

incelenmesi, yorumlanması ve işletmenin içinde bulunduğu koşulların da göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmesi işlemleridir109. 

 

                                                 
109 Akdoğan, Tenker, s. 515 
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 Finansal analiz sonucu elde edilen değerlerin yorumlanmasından İşletmenin 

geçmiş hesap dönemleri göz önünde tutulacağı gibi, aynı sektördeki diğer İşletmelerin 

değerleri veya sektör ortalamaları da göz önünde bulundurulabilir. 

 

4.2 FİNANSAL ANALİZİN KAPSAM VE AMACI 

 

Finansal analiz geniş anlamda, temel ve ek finansal tabloların analizini 

kapsarken, dar anlamda sadece temel mali tablolar olarak da adlandırılan, bilanço ve 

gelir tablosu analizini kapsamaktadır.110 

 

Finansal analiz, bir İşletmenin finansal durumunun ve finansal yönden 

gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirtmek için, finansal tablolarda yer alan 

değişikliklerin, kalemler arasındaki ilişkilerin ve bu ilişkilerinin incelenmesini ve 

yorumlanmasını kapsar. 

 

Finansal analizin amaçlarını ise söyle sıralayabiliriz:111 

 

  Bir İşletmenin hesap dönemine ait finansal tablolarını analiz etmek, 

böylece o işletmenin varlık veya sermaye durumuyla İşletme sonuçlarını 

değerlemek, 

 

 Bir İşletmenin geçmiş hesap dönemine ait finansal tablolarını analiz 

etmek, böylece o İşletmenin gelişme seyrini saptamak, 

 

 Bir işletmenin finansal tablolarının, aynı is kolundaki işletmenin finansal 

tablolarının ortalama sonuçları ile karsılaştırmak, böylece o işletmenin is kolundaki 

yerini ve durumunu saptamak, 

 

                                                 
110 Arat, s .75 
111 Arat, s  75-76 
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 Kredi isteyen bir işletmeye, istediği kredinin verilebilirlik durumunu ve 

geri ödeme durumunu saptamak, 

 

 İşletmenin yeni yatırım yada genişleme yatırımına karar verebilmek. 

 

4.3 FİNANSAL ANALİZ TÜRLERİ  

 

Finansal analiz türleri çeşitli açılardan ayrıma tabii tutulabilmektedir. Burada 

finansal analiz  

 Amacına  

 Kapsamına 

 Analiz yapanın işletme içinde bulunup bulunmamasına göre ayrıma tabii 

tutulmaktadır. 

 

 4 3.1 Finansal Analizin Amaçlarına Göre Sınıflandırılması 

 

İşletmelerin hazırladıkları finansal tablolar ve bunların analizi ile 

ilgilenmektedir. Burada özellikle sermayedarlar, sendikalar, vergi idaresi, bankalar v.b 

çeşitli yönleri ile finansal tablolar ve bunların analizi ilgilenmektedir. 

 

Bu açıdan bakıldığında finansal analiz  

 

 Yönetim Analizi 

 Yatırım Analizi 

 Kredi Analizi  olarak üçe ayrılabilir. 

 

 4.3.1.1 Yönetim Analizi, 

İşletmeler kar amacına yönelik olarak kurulurlar. İşletmenin faaliyetine devam 

edebilmesi ise doğal olarak uzun dönemde karlılığına bağlıdır. Karlılığı etkileyen en 
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önemli faktör ise işletme yönetimi ve işletme yönetiminin uyguladığı politikalardır. 

İşletmenin kar amacına yönelik olarak kurulmasına rağmen işletmenin kar amacına 

yönelik olarak kurulmasına rağmen işletmenin başarısının ölçülmesinde dönem faaliyet 

karı tek ölçü değildir. Yönetimin başarısı için işletme faaliyetlerinin her yönüyle 

değerlendirilmesi gereklidir.  

 

Finansal analiz işletme yönetimine, işletme faaliyetlerini değerlendirme 

konusunda önemli araçlar sunmaktadır. Bu araçlar sayesinde işletme yönetimi yapılan 

yanlışlıkları, muhtemel hata ve riskleri önceden görmek suretiyle gerekli tedbirleri 

alabilecektir.112 

 

Yönetim analizi, yöneticilerin kararlarına, izleyecekleri politikalara esas teşkil 

etmek üzere yapılan analizdir. Bu analiz türü hem dinamik hem de statik olarak 

yapılabilmektedir. 

 

Yönetim analizinin amaçlarını aşağıdaki gibi belirtebiliriz.113 

 

 Bir bütün olarak işletme faaliyet sonuçlarını ölçmek, 

 

 İşletmenin çeşitli bölüm ve mamulleriyle ilgili verimlilik ve karlılık 

durumlarını belirlemek, 

 

   İşletmenin likidite, karlılık, verimlilik ve mali yapısı ile ilgili bilgiler elde 

etmek, 

 

 İşletmenin likidite, karlılık, verimlilik ve mali yapısını geçmiş yılların 

sonuçlarıyla karşılaştırarak değerlendirmek, 

 

                                                 
112 Özer,  s 717 
113 Çabuk, Lazol,  s. 140 
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 İşletmenin fiili sonuçlarını bütçelenen durumla karşılaştırarak fark analizi 

yapılmasını sağlamak, kontrol sonuçlarından yararlanılarak, faaliyetlerin daha etkin 

şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak, 

 

 İşletmenin sektör içindeki yeri ve başarısı konusunda bilgi edinmek, 

 

 Devam eden işletme faaliyetlerinin her aşamasında doğru ve düzeltici 

karar alınmasına yardımcı olmak. 

 

Burada, temel mali tablolar yanında işletmenin iç raporlarında yer alan mali 

bilgiler kullanılmakta, işletmeyi oluşturan bölüm performansının ölçülmesine yönelik 

teknikler ( işçilik, malzeme kullanım bilgisi, pazar dağılım analizi v.b) kullanılmaktadır. 

 

4.3.1.2 Yatırım Analizi 

 

Yatırım analizleri, işletmeye yatırım yapan yahut yapacak olan kişi veya 

kuruluşlar tarafından yapılan analizdir. İşletmeye yatırım yapacak olan kişi veya 

kuruluşlar tarafından yapılacak olan analizdir. İşletmeye yatırım yapacak olan 

yatırımcılar açısından işletmenin verimlilik ve karlılık durumunu işletmeyle ilgili 

yatırımları etkileyecek en önemli unsurdur.114 

 

Bu analiz türü işletmenin gelecekteki kazanma gücünü ortaya koyan analiz 

türüdür. 115 Bu analiz türü, işletmenin mevcut ortakları, gelecekte ortak olmayı düşünen 

muhtemel ortakları ile işletmeye uzun vadeli fon sağlayan veya fon sağlamayı 

düşünenler tarafından yapılır. 

 

 

 

                                                 
114 Özer, s .717 
115 Çabuk, Lazol , s. 142 
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 4.3.1.3 Kredi Analizi  

 

Kredi analizi, işletmenin kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerini yerine getirme 

gücünü gösteren analizdir. Bu analiz türü mali yapıya ilişkin analiz yöntemi olup, bu 

analiz yönteminde en çok üzerinde durulan konuların başında cari aktiflerle kısa vadeli 

yükümlülükler gelir. 116 

 

Bu nedenle, bu analiz türü ağırlıkla işletmeye kredi verecek olanlar veya kredi 

kuruluşları tarafından yapılmaktadır. 

 

Yapılan bu analizde ağırlıkla üzerinde durulan kalemler, firmaların dönen 

varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynakları ve bunlar arasındaki ilişki, dönen varlık 

yapısı , sermaye yapısı, öz kaynak, yabancı sermaye (borç) dengesi, duran varlıkların 

yapısı ve finansman yöntemleri ile gelir tablosu analiz edilmek suretiyle işletme 

karlılığı, alacak devir hızı, yöneticilerin nitelikleri,  firmanın saygınlığı,  sektörel 

gelişmeler de kredi analizinde göz önüne alınmaktadır.117 

 

4.3.2 Finansal Analizin Türleri 

 

Finansal analiz, birçok yönden çeşitli türlere ayrılabilir. Aşağıda üç temel 

finansal analiz türü örnek verilmiştir. 

 

 4.3.2.1 Analizi Yapan Kişi Açısından Finansal Analiz Türleri: 

 

Mali tablolar analizi, analizi yapan kişinin işletme içersinden olup olmamasına 

göre, iç analiz ve dış analiz olarak ikiye ayrılır. 

 

                                                 
116 Özer, s.718 
117 Çabuk, Lazol,s .141 
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4.3.2.1.1 İç Analiz:  

 

İşletmede çalışan kişiler tarafından yapılan finansal analiz, iç analiz olarak 

tanımlanır. Yönetim amaçlı analiz, iç analizin konusunu oluşturur118. 

 

İç analizde, analizi yapan kişi bilanço ve gelir tablosu yanında, işletmede mevcut 

diğer tüm belge ve bilgilerden yararlanmak suretiyle bu analizi yapar. Bu analizin 

temelinde genel olarak yönetim analizleri vardır. Bu analizde bütün analiz yöntemleri 

kullanılmakta ayrıca işletmeyi oluşturan bölüm performanslarının ölçülmesine yönelik 

tekniklerde kullanmaktadır.119 

 

4.3.2.1.2 Dış  Analiz:  

 

Analiz yapan mali analist eğer işletme dışından bir kişiyse yapılan analize dış 

analiz denir.Bu analizi yapanlar, işletme yönetimince üçüncü kişilerin kullanım 

amacıyla yayınlanmış olduğu mali tablolar, ve bunların dipnotlarında yer alan 

bilgilerden yararlanmak suretiyle bu analizi yapar.120 

 

Bankaların, Yeminli Mali Müşavirlerin ve Bağımsız Denetçilerin yaptığı 

analizler bu gruba girmektedir. 

 

 4.3.2.2 İçerik Açısından Finansal Analiz Türleri: 

4.3.2.2.1 Statik Analiz:  

 

İşletmenin belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait mali 

tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine statik 

                                                 
118 Arat, s .79 
119 Çabuk, Lazol ,s .143 
120 Çabuk, Lazol,s .143 
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analiz adı verilir.121 Statik analizde işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını 

cari faaliyet dönemi için gösterir ve yapılacak geniş kapsamlı analizin önemli bir 

parçasını oluşturur. 

 

4.3.2.2.2  Dinamik Analiz:  

 

İşletmenin birbirini izleyen dönemlerine ait finansal tabloların analizi, dinamik 

analiz konusunu oluşturur. Dinamik analizde işletmenin son dönem finansal tabloları ile 

önceki dönemlere ait finansal tabloları karşılaştırılarak işletmenin gelişme trendi 

saptanır.122 

 

Yapılan bu analizde işletmenin cari dönem bilgileri ;123 

 

• Geçmiş faaliyet dönemi sonuçlarıyla, 

• İşletmede belirlenen standartlarla 

• Sektör veya benzer işletme sonuçlarıyla 

• Genel Standartlarla karşılaştırılır. 

Bu analizde karşılaştırmalı mali tablolar, dikey ve yatay yüzde ve oran analiz 

tekniklerinde yararlanılır.  

 

4.4  Finansal Analiz Yöntemleri 

 

Finansal analizde, Karşılaştırmalı Analiz, Yüzde Yöntemiyle Analiz, Eğilim 

Yüzdeleri Analizi ve Oran Analizi olmak üzere 4 adet temel analiz yöntemi 

bulunmaktadır. 

                                                 
121Çabuk, Lazol a.g.e, s 148 
122 Arat, s.79 
123 Çabuk, Lazol, s .149 
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4.4.1 Karşılaştırmalı Analiz Yöntemi:  

  

Karşılaştırmalı analiz yöntemi, bir işletmenin iki veya daha fazla dönemine ait 

mali durum tablolarının birbirini izleyen dönemlerini karşılaştırmaya olanak sağlar 

nitelikte düzenlenmesi ve tablolarda yer alan kalemlerin zaman içerisinde göstermiş 

oldukları değişikliklerin incelenerek değerlendirilmesidir124.  

 

Karşılaştırmalı analiz yöntemi farklı tarihlerde düzenlenmiş finansal tablolarda 

yer alan kalemlerde görülen değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin 

değerlendirilmesidir. Bu analiz ile belli bir tarihte düzenlenmiş finansal tablolarda yer 

alan kalemler arasındaki ilişki değil, bu kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu artış 

ve azalışlar incelenmektedir. Karsılaştırmalı analiz, dinamik bir analiz türüdür. 

 

Finansal tabloların iki dönemli olarak düzenlenmesi durumunda, cari dönemin 

verileri geçmiş dönemin verileri ile karşılaştırılmakta ve artış veya azalışlar ve bunların 

yüzdeleri buna göre saptanmaktadır. Eğer tablolar birden fazla dönemi içerecek şekilde 

olması halinde karşılaştırmalar iki şekilde yapılmaktadır125. 

 

- En önceki yıl temel olarak alınmakta ve tüm karşılaştırmalar bu yıla göre 

yapılmaktadır. 

 

  - Her yıl kendisinden önceki yıl ile karşılaştırılmaktadır. 

 

 Temel mali tablolar yanında ek mali tabloların da karşılaştırma yoluyla analizi 

yapılmaktadır. Karşılaştırmalı tablolar, bir işletmenin birden fazla dönemine ait başta 

temel mali tablolar olmak üzere kar dağıtım tabloları, fon akım tabloları gibi ek mali 

tabloların kendi aralarında karşılaştırılmasıyla elde edilmektedir. Bu işlem iki şekilde 

gerçekleşmektedir. 

 
                                                 

124 Çabuk, Lazol, s.145 
125 Akdoğan, Tenker, s.519  



 115

-  Mutlak rakamların karşılaştırılması: Karşılaştırmalı tabloların hazırlanması 

amacıyla, mali tabloların ele alınan yıllara ait mutlak rakamları aynen veya rakam 

kalabalığını gidermek amacıyla yuvarlanarak alınıp karşılıklı yazılmaktadır. Ancak, 

ikiden fazla döneme ilişkin mali tablolardaki mutlak rakamların karşılaştırılmasında 

birtakım kısıtlar ortaya çıkmaktadır. Her kalemin mutlak rakamlarını okumak, rakamlar 

arası farkı değerlendirmek, artış veya azalışların büyüklüğünü saptamak, kalemler 

arasında anlamlı ilişkiler kurmak bu duruma örnek olarak verilmektedir. 

 

- Değişimlerin Gösterilmesi: Kalem tutarları değişimlerini okumayı ve 

anlamayı kolaylaştırmak amacıyla artış ve azalış mutlak rakamları ile bunların yüzdeleri 

mali tablolara eklenmektedir. Eğer, bir işletmenin birbirini takip eden iki dönemine ait 

mali tablo kalemleri karşılaştırılıyorsa; öncelikle her döneme ait mutlak rakamlar 

yazılmakta, ardından dönemlerin mutlak rakamları arasındaki fark artış veya azalış 

oluşuna göre artı veya eksi olarak fark sütununa yazılmaktadır.  

 

Tabloların düzenlenmesinde artış veya azalışlar ayrı sütunlarda gösterilebileceği 

gibi tek kolonda da gösterilebilmektedir. Öyle ki, artış ve azalışların ayrı kolonlarda 

gösterildiği karşılaştırmalı tablo fon akışı tablosunun temelini oluşturmaktadır. Diğer bir 

adım olarak, fark yüzdesi sütununa fark yüzdesi hesaplanarak yazılmaktadır. Bu sayede, 

farkın artı veya eksi oluşuna göre tablo kalemlerinin yüzde kaç arttığı veya azaldığı ilk 

bakışta görülmektedir. Eğer, üç hesap dönemine ait karşılaştırma yapılıyorsa iki fark ve 

fark yüzde sütunu; dört döneme ait mutlak rakamlar var ise üç fark ve fark yüzde sütunu 

olmaktadır. 

 

 4.4.2  Yüzde Yöntemi İle Mali Tablolar Analizi 

 

Bir işletmenin mal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilgili olarak tam bir fikir 

edinebilmek amacıyla, onun faaliyette bulunduğu endüstri kolundaki diğer işletmelerle 
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de karşılaştırılması gerekir. Farklı yıllara ait verilerle oluşturulan karşılaştırmalı tablolar 

bu imkanı vermez. 126 

 

İşletmeler arası karşılaştırma yapılabilmesi için mali tabloların müşterek esasa 

indirgenmesi, başka bir deyişle mali tabloların yüzde olarak ifade edilmesi 

gerekmektedir.Bilançonun dikey yüzde yöntemiyle analizinde aktif veya pasif toplamı, 

gelir tablosunun analizinde net satış hasılatı, 100 kabul edilerek her hesap kaleminin 

veya grubunun toplam içindeki payı yüzdesel olarak ifade edilmektedir 

 

Dikey Yüzde = (İlgili Hesap Kalemi Verisi / Baz Alınan Kalem Verisi) x 100 

 

Dikey yüzdeler aracılığıyla her hesap kaleminin bulunduğu ana hesap grubu ve 

mali tablo toplamı içerisindeki yüzdesel payı hesaplanmaktadır. Bilançonun analizinde, 

her aktif kaleminin hem ait olduğu grup hem de aktif toplamı içerisindeki payı; gelir 

tablosunun analizinde ise her kalem tutarının hem net satış tutarı hem de bulunduğu 

grup içerisindeki payı yüzdesel olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla yüze indirgenmiş 

bilançolarda analiz; bilanço verileri tutarları, her kalemin kendi grup toplamı içindeki 

payı ve her kalemin aktif veya pasif toplamına oranı olmak üzere üç sütun üzerinde 

yapılmaktadır. Yüze indirgenmiş gelir tablolarında ise; kalem tutarları sadece net 

satışlara oranlanmakta, kendi grupları içindeki payları ise ayrı tablolar halinde 

düzenlenmektedir.  

 

Dikey yüzde yöntemi diğer yöntemlere göre üstünlüklere sahiptir127. 

 

- Diğer analiz teknikleri, bilanço kalemlerinin toplam içindeki göreli (nisbi) 

önemlerini göstermedikleri halde, bu yöntem her bir kalemin toplam içindeki göreli 

önemini ifade eder. 

 

                                                 
126 Gücenme, s.104 
127 Akgüç, s.381 
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- Bilançolar ve bunlardaki değişiklikler salt tutar olarak gösterildiği durumlarda, 

aynı endüstri kolundaki işletmeler arasında anlamlı karşılaştırmalar yapmaya olanak 

yoktur. Buna karşılık bilançolar ortak bir paydaya indirgenerek, yüzdelerle ifade 

olduğunda aynı endüstri kolundaki işletmeler arasındaki anlamlı karşılaştırmalar yapma 

olanağı elde edilmektedir. 

 

Dikey yüzde analizi hem statik hem de dinamik analiz niteliğindedir. Yöntem, 

çoğunlukla bilanço ve gelir tablosu analizi için kullanılmakla beraber; tek döneme ait 

yüzdesel veriler aynı sanayi kolundaki işletme sonuçlarıyla karşılaştırılmaktadır. Aynı 

zamanda yöntem yüzdesel payların önceki yıllara ait yüzdesel paylarla karşılaştırılarak 

birden fazla döneme ilişkin mali tabloları analiz etmeye olanak sağladığından dinamik 

analiz niteliğindedir. 

 

4.4.3  Eğilim Yüzdeleri Yöntemi İle Analiz:  

 

Bilançoda yer alan kalemlerin zaman içersinde göstermiş oldukları eğilimlerin 

saptanması ve incelenmesi ile de bilançolar edilebilir. Bu analiz yöntemi, belirli tarihler 

veya dönemler arasında bilanço kalemlerindeki artış ve alışları ve bu değişikliklerin 

göreli önemini açıkça ortaya koyarak dinamik bir analiz yapılmasına olanak hazırlar128. 

 

Bu yöntemde, finansal tablolarda bir yılı baz olarak kabul edilmekte ve o yıla 

tutarlar 100 kabul edilerek bunu izleyen dönemlere ilişkin aynı tür değerlerin baz yıla 

göre yüzde değişimi hesaplanmaktadır.129 

 

Eğilim yüzdeleri analizinde, mali tablolarda yer alan kalemlerin dönemler 

arasında göstermiş olduğu artış veya azalışlar saptanmakta ve bu değişikliklerin temel 

yıla göre oransal önemleri ortaya konularak, işletmenin gelişme yönü incelenmektedir. 

Eğilim yüzdeleri, işletmenin dönemler itibariyle gelişme yönünü ortaya koyduğundan, 

                                                 
128Akgüç, s.387 
129 Akdoğan, Tenker, s.575 
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yüzdelerin değerlendirilmesinde işkolu ortalamaları, geçmiş dönemin verileri ve 

planlanan verilerden yararlanılabilir. 

 

Bu yöntemden beklenen yararın sağlanması için mali tabloların karşılaştırılabilir 

olması gerekir. Enflasyonun eğilim yüzdeleri yöntemiyle yapılan analizde yüzde 

değerlerinin değerlendirilmesinde dikkate alınması gerektiği açıktır. Bu nedenle 

enflasyonun etkileri mali tablolar hazırlanırken giderilmelidir. Böylece mali tabloların 

eğilim yüzdeleri ile karşılaştırılması daha anlamlı olur. Sadece yüzdelerdeki 

değişiklikleri izlemek yanıltıcı olabileceği için mutlak rakamlardaki değişmelerin de 

göz önünde bulundurulması gerekir. 

 

Trend analizi, işletmenin zaman içerisinde gösterdiği eğilim hakkında bilgi 

vermesi yanında; sektörün eğilimi ile işletmenin eğilimini karşılaştırmada da 

kullanılmaktadır. Karşılaştırma, işletmenin mali tablo kalemleri endekslerinin sektörün 

ortalama endeksleri ile karşılaştırılması şeklinde yapılmaktadır.  

 

 Trend analizinde, aralarında anlamlı ilişkiler kurulabilen hesap kalemlerinin 

trendleri hesaplanmakta ve birlikte yorumlanmaktadır. 

 

Yöntemin uygulanma sürecinde bakılması gereken başlıca eğilimler şunlardır: 

 Stoklar ve ticari borçların göstermiş oldukları eğilim, 

 Ticari alacakların ve net satışların göstermiş oldukları eğilim, 

 Stokların ve dönen varlıkların göstermiş oldukları eğilim, 

 Maddi duran varlıkların ve satışların göstermiş oldukları eğilim, 

 Dönen varlıkların ve kısa vadeli borçların göstermiş oldukları eğilim, 

 Brüt satışlar ve net satışların göstermiş oldukları eğilim, 

 Öz sermayenin ve borçların göstermiş oldukları eğilim, 

 Maddi duran varlıkların ve öz sermayenin göstermiş oldukları eğilim, 

 Satışların ve satılan malın maliyetinin göstermiş oldukları eğilim, 

 Satışların ve faaliyet karı ile net karın göstermiş oldukları eğilim, 

 Öz sermaye ve net karın göstermiş oldukları eğilimdir. 
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4.4.4  Oranlar Yöntemi İle Mali Tablolar Analizi 

 

Finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin basit matematiksel 

ifadesine oran adı verilmektedir. 130 Çeşitli batı dillerindeki karşılığı rasyo olan oran 

sözcüğü, genel tanımlamada iki nicelik arasındaki akla uygun ilişki; mali analizde ise 

iki hesap kalemi (değişken) arasındaki ilişkinin basit matematik ifadesi olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

Mali tablolarda yer alan kalemler arasında basit matematik ilişkileri göstermek, 

başka bir deyişle oranları hesaplamak, tek başına bir amaç olmayıp önemli olan 

hesaplanan oranların yorumlanması ve değerlendirilmesidir. 

 

Bu yöntem Amerika Birleşik Devletlerinde doğmuş, 20. yüzyılın başlarında 

kredi analizinde kullanılmaya başlanmış ve sistem olarak 1800’lerden bu yana mutlak 

rakamlardan çok kalemler arasındaki ilişkilerin daha anlamlı olması nedeniyle mali 

tabloların analizinde sıklıkla kullanılmaktadır. 

 

Yapılan bu analiz aracılığıyla, işletmenin mali durumuna ilişkin birçok sorunun 

yanıtı alınmaktadır. 

 İşletme finansal yükümlülüklerini yerine getirebilir mi, 

 Borçlarını ödeme gücü ve likiditesi nedir, 

 Faaliyetlerinde ne kadar başarılı, 

 Karlılığı ve varlıklarını verimli kullanmadaki başarısı nedir, 

 Yatırımlar için uygun mudur, 

 Yatırımların geri dönüşü potansiyel yatırımlardan fazla mıdır, 

  

Oran analizinin anlamlı hale gelmesi, analistin yorum konusundaki yetkinliğine; 

yani hesaplanan sonuçlar arasında anlamlı ilişkiler kurulmasına bağlıdır. Çünkü, ancak 

bu şekilde değerlerin işaret ettiği sorunlar ya da mevcut durum göstergeleri ortaya 

çıkarılabilmektedir 
                                                 

130 Akgüç, s. 395 
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Oran analizi, işletmenin kendi içinde veya işletmeler arası karşılaştırmalar 

şeklinde ve tek dönem ya da dönemler itibariyle yapılmakta olduğundan hem statik hem 

de dinamik analiz yapmaya elverişlidir.  

 

Burada yapılan analizde oranların değerlendirilmesinde, yorumlanmasında 

aşağıdaki ölçütlerden yararlanabilir. 

 

 Anlamlı olduğu kabul edilen genel ölçütlere, deneyimler sonucu 

bulunmuş ve yeterli olarak kabul edilmiş oranlarla karşılaştırma, Yapılan analiz 

sonucunda, elde edilen oranlar, tek başına anlam ettiği ifade edilen, denemeler 

sonucunda yeterli görülen oranlarla karşılaştırılarak sonuçlara varılır. Örneğin, cari 

oranın 2:1 olması gibi. 

 

 Birbiriyle ilgili çeşitli oranların birlikte değerlendirilmesi, 

 

 İşletmenin geçmiş yıllar oranı ile karşılaştırma, 

 

 Aynı endüstri kolunda benzer işletmelerin oranları ile veya endüstri 

kolundaki tipik(standart) oranlarla karşılaştırma, Oranlar, aynı endüstri kolundaki 

benzer yapıdaki işletmelerin oranları ya da endüstri ortalama oranlarıyla 

karşılaştırılmalıdır. Genel ekonomik amaçlarla yapılan analizlerde ise, farklı 

sektörlerdeki işletmeler ya da sektör ortalaması ile karşılaştırılması durumunda da 

anlamlı olabilmektedir. 

 

4.4.1  Mali Tablolar Analizinde Kullanılan Oranlar 

 

Oran analizinde, analizin amacına bağlı olarak pek çok sınıflandırma yapmak 

mümkündür ancak biz kullanış amaçlarına göre oranları aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır. 

Buna göre oranlar aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır. 
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 Likidite (Akışkanlık) Oranları 

 Mali Yapı (Finansal Yapı / Sermaye Yapısı) Oranları 

 Varlık ve Kaynak Kullanım Oranları 

 Karlılık Oranları 

 Büyüme Oranları 

 

4.4.1.1 Likidite Oranları 

 

İşletmenin cari durumunun belirlenmesinde, dönen varlıkların ne derecede 

güvence teşkil ettiğinin, varlıkların kalitesi ve likiditesi açısından incelenmesi gerekir. 

Bir varlığın kalitesi demek, o varlığın satışa çıkarıldığı zaman gerçek değerini bulma 

olasılığını ifade eder. Varlığın likiditesinden belirtilmek istenen ise, bir varlığın paraya 

çevrilmesindeki çabukluk ve kolaylık özelliğidir.131 

 

İşletmelerin sahip olduğu bu dönen varlıklar farklı likidite derecelerine sahiptir. 

Örneğin, en likit aktif kasa kalemi iken; likidite derecesi sırasıyla bankadaki 

mevduattan, alıcı bulmak, adil bir fiyat üzerinde anlaşmak ve işi kısa sürede bitirmek 

güç olduğundan menkul kıymetlere, müşterilerin ödemelerine bağlı olan alacaklara ve 

ancak satıldıkça para girişi sağlanan stoklara doğru azalmaktadır. 

 

 Likidite oranlarının, bilanço kalemleri arasındaki miktar ilişkileri dikkate 

alınarak oransal ilişkilerin incelenmesinden ötürü varlık dağılımının da gözden 

geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü, dönen varlıkların kalemler arası dağılımı, minimum 

ve maksimum stok miktarları ile stoklar ve alacakların nitelikleri bilinerek yapılan 

likidite analizi daha gerçek yorumlamalar sağlayacak; işletmenin kısa vadeli borçlarını 

zamanında ödeyip ödeyemeyeceğini gösteren borç ödeme gücü ortaya çıkarılacaktır. 

 

Aynı zamanda likidite oranları, net işletme (çalışma) sermayesinin günlük 

faaliyetleri karşılama kapasitesini saptama amaçlı da kullanılmaktadır. Genel anlamda; 

                                                 
131 Akdoğan, Tenker, 610  
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işletmenin potansiyel nakit rezervini ölçen net işletme sermayesi , dönen varlıklar ile 

kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki fark veya devamlı sermaye ile duran varlıklar 

arasındaki fark olarak ifade edilmektedir. Standart değer olarak, net işletme sermayesi 

oranının 2 olması; yani iki birim dönen varlığa karşın işletmenin bir birim kısa vadeli 

borcunun bulunması öngörülmektedir. 

 

İşletmenin likidite oranlarının analizinde, aşağıdaki temel noktalar 

araştırılmaktadır; 

 

 Dönen varlıkların iş hacmine oranla gösterdiği eğilim, 

 Likit varlıkların geçmiş dönemlere oranla gösterdiği eğilim, 

 Kayıtlı alacakların tahsil yeteneği, süreleri, doğuş nedenleri ve bunun 

satışlara uygunluğu, 

 Senetli alacakların doğuş nedenleri, 

 Stokların niteliği, 

 Kısa vadeli borçların vade yapısının uygunluğu, 

 İş hacmine oranla net işletme sermayesinin uygunluğu, 

 İşletmenin kısa vadeli borç ödeme yeteneğini etkileyen diğer faktörlerin 

değerlendirilmesi 

 

4.4.1.1.1 Cari Oran  

 

Cari oran, Dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki sayısal 

ilişkiyi gösteren orandır. Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile 

hesaplanır. Cari oran işletmenin genel likidite durumunu yansıtarak işletmenin net 

çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını ortaya koyar. Bu nedenle bu orana çalışma 

sermayesi oranı adı da verilir132. 

 

                                                 
132 Akdoğan,Tenker, s 611 
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Cari oran hesaplanırken, şüpheli alacak karşılığı, alacak senetleri reeskontu, stok 

değer düşüklüğü karşılığı, menkul değerler(hisse senedi ve tahviller) değer düşüklüğü 

karşılığı gibi değer düzeltici hesapların ilgili dönem hesaplarından indirilmesi 

gerekmektedir133. 

 

 Cari Oran =         Dönen Varlıklar    

                                   Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

 

 

Genel kural olarak cari oranın 2 olması yeterli kabul edilmektedir. Bunun 

anlamı, 2 liralık dönen varlığa karşılık 1 liralık kısa vadeli yabancı kaynağın mevcut 

olması gerektiğidir.  

 

Ülkemizde bankaların genellikle kısa vadeli kredi verme eğiliminde olmaları, 

bankalar dışında diğer finans kurumlarının gelişmemiş olması, sermaye piyasasının 

etkin bir işleyişe kavuşmamış olması, likiditenin çok yüksek olmaması, büyük 

işletmelerin müşterilerinin alımlarını finanse etme ve bunu bankalardan sağlama 

zorunluluğu gibi nedenler işletmeleri daha fazla kısa vadeli yabancı kaynak kullanmak 

zorunda bırakmaktadır.  Türkiye koşullarına göre + - % 20 tolerans ile 1,60 ile 2,40 

arasında olması kabul edilebilir sınırlardır.134 

 

4.4.1.1.2 Likidite Oranı (Asit- Test Oranı) 

 

Likidite oranları, firmaların kısa vadeli yükümlülüklerini ( borçlar) yerine getirip 

getiremeyeceklerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Bu da likit varlıkların kısa süreli 

yükümlülüklere bölünmesi ile yapılmaktadır135.  

                                                 
133 Akgüç s, 397 
134 Arat,s 94. 
 
135 Gürel KONURALP, Sermaye Piyasaları Analizler, Kuramlar ve Portföy Yönetimi,Alfa 

Yayınları 2. Baskı, İstanbul  2005 s.123 



 124

Likidite oranı, işletmenin stokları ve gelecek aylara ait giderlerinden arda kalan 

likit varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklara oranlanmasıyla bulunan ve işletmenin 

kısa sürede nakde çevrilmesi mümkün olmayan, genelde üretim maliyetinin üzerinde bir 

fiyattan satılamayan ya da yangında hasar görmüş olduğundan düşük satış fiyatına razı 

olunan stoklara başvurmadan kısa vadeli borçlarını ne derece ödeyebileceğini cari 

orandan daha anlamlı, pratik ve hassas bir şekilde incelemekte kullanılan orandır. 

 

 

         Oran  =             Dönen Varlıklar - Stoklar           

                        Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

 

Bu oranın 1 olması koşulu aranmaktadır. Türkiye koşullarına göre + - %20 

tolerans ile 0,80-1,20 arasında olması kabul edilebilir sınırlardır.136 Oranın 1’den küçük 

olması isletmenin kısa vadeli borçlarını ödemede zorluk yaşayabileceğini gösterirken, 

1’den büyük olması isletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünün iyi olduğu 

anlamına gelmektedir.  

 

Oranın 1’den küçük olmasını her zaman isletme aleyhine yorumlamamak 

gerekir. Eğer işletme stokları kolay satılabilir mallardan oluşuyorsa, bu yolla sağlanan 

likiditenin kısa süreli borçları ödemede kullanılabilecek firma nakit sıkışıklığını 

stoklarını paraya dönüştürmek suretiyle giderebilecektir. 

 

Likidite oranının yorumlanmasında, alacak vadesi, peşin satışların toplam 

satışlar içindeki payı, borçların niteliği ve yapısı , likit kaynaklarının içeriği, satışın 

dönemler itibariyle düzenli olup olmadığı dikkate alınmalıdır.  

 

Likidite oranı ile ilgili hesaplanan değerler yorumlanırken, isletmenin faaliyette 

bulunduğu sektör özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı sektörlerde üretim 

süreci uzun olduğundan, bu sektörlerde faaliyette bulunan isletmeler önemli miktarlarda 

                                                 
136Arat, s. 95. 
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stok tutarlar ve alıcılara uzun vade tanırlar. Bazı sektörlerde ise, üretim süreci kısa 

olduğundan işletmeler daha az stokla çalışabilir ve alıcılara tanınan vade kısadır.  

4.4.1.1.3  Nakit Oranı  

 

Nakit oranı, para ve benzeri değerlerin kısa vadeli yabancı kaynaklara oranıdır. 

İşletmenin elindeki mevcut hazır değerleri ile kısa vadeli borçların ne ölçüde 

karşıladığını ölçmekte kullanılır. Bu oran başka bir deyişle, işletmenin acil para 

durumunu yansıtmaktadır137. 

 

Oran = Kasa + Bankalar + Menkul Kıymetler  

                      Kısa Vadeli Borçlar 

 

Bu oran, işletmenin satışlarının durması ve alacaklarını tahsil edememesi ve 

stoklarını paraya çevirmede güçlük çekmesi durumunda, kısa vadeli borçlarını 

ödeyebilme yeteneğini ortaya koyar.138 

 

Stoklar yanında bir adım daha ileri giderek alacakları da dönen varlıklardan 

ayırması nedeniyle, kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmede likidite oranından daha 

hassas bir oran olan nakit oranın; sektörden sektöre farklı olmakla beraber 1:5 olması 

yeterli kabul edilmektedir. 

 

Nakit oranın 0,20’nin altına düşmesi genel bir kural olarak arzulanmaktadır. 

Oranın 0,20’nin altına düşmesi durumunda, işletmenin para durumunda sıkışık bir 

durum ortaya çıkar ve işletmenin yeni kredi bulma zorunluluğu doğar139. Ancak, 

stokların kolayca paraya dönüştürüldüğü, borçluların ödeme isteği ve gücü yüksek, 

güvenilir müşterilerden oluşması halinde söz konusu oranın kabul gören değerin altında 

gerçekleşmesi olumsuz olarak yorumlanmamalıdır. 

  
                                                 

137Akdoğan ,Tenker,s.614 
138 Arat, s. 96 
139 Akdoğan , Tenker, s. 615  
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Nakit oranın değerlendirilme aşamasında; banka hesaplarının ya da menkul 

kıymetlerin bloke edilmemiş olmaları veya vadesi yaklaşmış ancak uzun vadeli borç 

olarak gösterilen ya da nazım hesaplarda gösterilen kısa vadeli borçların kısa vadeli 

yabancı kaynaklar hesap grubu içerisinde yer aldığı teyit edilmelidir. 

 

 4.4.1.2 Mali Yapı Oranları 

 

Mali yapı oranları, işletme finansmanında yabancı kaynaklardan hangi oranda 

yararlanıldığını ortaya koyan oranlardır. Mali yapı oranları, yabancı kaynaklar ile öz 

kaynaklar arasındaki ilişkiyi gösteren bu oranlar işletmenin olumlu bir şekilde finanse 

edilip edilmediğini ve kredi verenlerin emniyet payının yeterli olup olmadığı sorularına 

cevap verir140. 

 

İşletme bilançolarının pasif kısmını oluşturan kaynakların ve uzun vadeli borç 

ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılan oranlardan oluşur. Bir isletmenin 

finansmanında yabancı kaynaklardan yararlanma derecesini bu oranlar ölçer. Yabancı 

kaynaklara başvurulması, borç verenler açısından işletmenin tasfiyesi durumunda 

alacakları konusunda sahiplere göre öncelikli olmaları nedeniyle riski azaltmakta ve 

işletme açısından ödenen borç faizinin vergi matrahından düşülmesi nedeniyle kaynak 

finansmanında belli bir noktaya kadar yabancı kaynak kullanımı maliyet avantajı 

sağlamaktadır.  

 

 Mali yapı analizinde aşağıdaki noktalara açıklık getirilmektedir.  

 

 Öz sermaye olarak oluşturulan fonların ne tür dönen varlık ya da duran varlık 

finansmanında kullanıldığı, 

 Borçlanma düzeyinin önceki yıllara oranla gösterdiği eğilim, 

 İşletmenin etkili bir oto finansman politikası uygulayıp uygulamadığı, 

 İşletmenin oto finansman yoluyla öz sermayeyi güçlendirememe nedenleri, 

                                                 
140  Gücenme, s.110  
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 İşletme öz sermayesinin süreklilik niteliği, 

 Finansman kaynaklarının toplam kaynaklar içerisindeki payı, 

 Finansman kaldıracı ve işletme karlılığı arasındaki ilişki, 

4.4.1.2.1 Borçlanma Oranı 

 

 Bu oran, işletmenin varlıklarının hangi oranda yabancı kaynaklarla finanse 

edildiğini gösteren oran olup, bu orana finansal kaldıraç oranı adı da verilmektedir.141 

 

Oran   = Toplam Borçlar (Yabancı Kaynaklar)  

                          Toplam Varlıklar 

 

Bu oran firmanın sermaye yapısının ne kadarlık bir bölümünün kreditörlerce 

finanse edildiğini gösterir.142Oran sonucunun yüksek olması, işletmenin riski bir şekilde 

finanse edildiğini ve faiz ve anapara taksitlerini ödeyememe nedeniyle mali yönden güç 

duruma düşme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir.  

 

Batı ülkelerinde bu oranın % 50’nin üzerine yükselmesi, genellikle tehlike işareti 

olarak yorumlanmaktadır. Ancak ülkemiz gibi gelişmekte olan ekonomilerde, öz 

sermaye sağlanmasındaki kurumsal güçlükler ve işletmelerin varlık yapısı içersinde 

dönen varlıkların payının yüksekliği ve kullanılan teknolojilerinin daha çok emek yoğun 

olması nedeniyle anılan oranın % 50’nin üzerinde olması doğal karşılanması 

gerekmektedir143. 

4.4.1.2.2.Öz Kaynaklar Oranı 

Bu oran işletme varlıklarının hangi oranda öz kaynaklarla finanse edildiğini 

gösterir. 144 

 

                                                 
141Arat, s.99 
142  Konuralp, s. 107 
143 Akgüç, s. 411 
144 Arat, s. 100 
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Oran = Öz Sermaye 

           Aktif Toplamı 

 

Oran, işletmenin uzun vadeli borç ödeme gücünü ortaya koyan iyi bir ölçüdür. 

Orta ve uzun vadeli kredi analizinde işletmenin kredi değerini ölçmek amacıyla 

kullanılmaktadır.Oranın yüksek olması, varlıkların büyük bir kısmının öz sermayeyle 

karşılandığını göstermektedir. Çok yüksek bir oran değeri de işletmenin emniyet riski 

ve kar/zarar arasında dengeyi kuramadığını; nispeten düşük maliyetli yabancı 

kaynaklardan yararlanmayarak karlılığı azalttığını göstermektedir. 

 

Gelişmiş ülkelerde söz konusu oranın 0,50 civarında olması, bunun altına 

düşmesinin olumsuz olarak algılanacağı belirtilmektedir. Ülkemiz gibi gelişmekte olan 

ülkelerde öz kaynak sağlanmasındaki güçlükler nedeniyle oranın 0,40 olması olağan 

kabul edilebilir.145 

 

4.4.1.2.3 Yabancı Kaynak Öz sermaye Oranı  

 

Bu oran, işletmenin borçlanma yoluyla sağladığı yabancı kaynak ile kendi kattığı 

sermaye arasındaki ilişkiyi gösterir146. 

 

 Oranı = Yabancı Kaynaklar  

         Öz Sermaye 

 

Borçlar toplamının öz sermayeye oranı, isletmenin borçlanma yoluyla sağladığı 

yabancı kaynak ile kendisinin sahip olduğu sermaye arasındaki iliksiyi göstererek, 

isletmenin öz kaynaklarının yüzde kaçı kadar yabancı kaynak için, güvence payı 

                                                 
145 Arat,  s.100 
146 Akgüç, s.413 
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oluşturup oluşturmadığını ortaya koyar. Bir başka anlatım ile, bir birimlik öz kaynağa 

karşılık kaç birimlik yabancı kaynak bulunduğunu ifade eder.147 

 

Standart değer olarak 1:1.den düşük değerler kabul görmesine rağmen, 

gelişmekte olan ülkelerde sermaye piyasasından kaynak sağlama, oto finansman gibi 

kurumsal güçlüklerden dolayı 2:1.e kadar gerçekleşen değerler olağan sayılmaktadır. 

Türkiye koşullarında bu oranın en çok 1,5 olması, başka bir anlatımla, öz kaynakların 

en fazla 1,5 katı borçlanılması önerilmektedir.148 

 

4.4.1.2.4 Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Öz Sermayeye Oranı 

 

Bu oran, kısa süreli yabancı kaynaklarla öz sermaye tutarı arasında denge olup 

olmadığını ölçmektedir.149  

 

Oran= Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

                        Öz Sermaye 

 

Bu oranın alacağı değerin önemi, kısa ve uzun vadeli borçların isletmenin 

finansal yapısı üzerinde farklı etkiler doğuracağının düşünülmesidir. Nitekim kısa 

vadeli borçlar, uzun vadeli borçlara göre isletmenin mali yapısı üzerinde daha etkili 

olmaktadır. Kısa vadeli yabancı kaynakların öz kaynaklara oranının, 1’den yüksek 

değerler alması alacaklılar açısından risk taşıdığı için bu oranın 1’den küçük olması 

beklenmektedir.150 

 

Düşük oran değerleri, işletmenin kısa vadeli borçlarının az olduğunu, borç 

ödeme gücünün ve finansal yapının sağlam olduğunu göstermekte ve işletmenin lehine 

                                                 
147 Ümit Ataman, Rüstem Hacırüstemoğlu: Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans 

Bilgileri, Türkmen  Kitabevi, İstanbul 1999, s. 131  
 
148 Arat, s.101 
149 Akgüç,s.  413 
150 Arat,s.102 
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yorumlanmaktadır. Yüksek oran değerleri ise, kısa vadeli yabancı kaynakların payının 

büyük olduğunu gösterir  

 

4.4.1.2.5 Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı  

 

Oran, işletmenin iktisadi varlıklarının hangi oranda kısa vadeli yabancı 

kaynaklarla karşılandığını göstermektedir.  

 

Oran= Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

                    Toplam Kaynaklar 

 

Sınai işletmelerinde bu oranın 1/3’ aşmaması gerektiği söylenebilir. Ancak 

ülkemizde bu oran % 50 dolaylarında bulunmaktadır. Bu oranın belirtilen sınırların 

üzerinde olması  durumunda işletmeler borç ödeme zorluğu içinde kalabilirler.151 

 

İşletme finansmanında dikkat edilmesi gereken husus, kısa vadeli fonlarla dönen 

varlıkların , uzun vadeli fonlarla ise duran varlıkların finanse edilmesidir. Kısa vadeli 

borçlarla sabit kıymetlerin finanse edilmesinden kaçınılmalıdır. Bu ilkeye uymayan 

işletmeler borç ödemde zor durumda kalabilir hatta tasfiye zorunluluğu ile 

karşılaşabilir.152  

 

Ticari işletmelerin genellikle uzun vadeli yabancı kaynaklardan az ölçüde 

faydalanması, oranı sınai işletmelerin analizi için anlamlı kılmaktadır. Oran, işletme 

varlıklarının hangi oranda uzun vadeli yabancı kaynaklarla karşılandığını ve uzun vadeli 

yabancı kaynakların toplam kaynaklar içindeki payını göstermektedir. Oranın 

yüksekliği ise, varlıkların büyük çoğunluğunun uzun vadeli borçlanmayla sağlandığı 

anlamına gelmektedir.  

 

                                                 
151Akgüç,s. 414 
152 Gücenme,s.111 
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4.4.1.2.6 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplamı 

 

Bu oran kaynakların ne kadarının uzun vadeli borçlarla finanse edildiğini 

gösterir. Ticari işletmeler genellikle uzun vadeli yabancı kaynaklardan daha az 

yararlandıklarından, bu oran özellikle sınai işletmeler için anlamlıdır.153 

 

Oran = Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  

                        Pasif Toplamı 

 

Gelirleri büyük dalgalanma göstermeyen ve sözleşmelerle satışları garanti 

edilmiş işletmeler, diğerlerine kıyasla uzun süreli yabancı kaynaklardan daha çok 

yararlanabilirler154. 

 

Aşağıda özellikleri yazılı işletmelerin gelirlerinin büyük dalgalanmalar 

göstermeyeceği kabul edilmektedir155. 

 

- Talep esnekliği düşük zorunlu mal ve hizmetleri üreten işletmeler, 

- Birim maliyeti veya satış fiyatı nispeten düşük olan işletmeler, 

- Aynı iş kolunda uzun süredir faaliyet gösteren, iyi tanınmış, pazar payı yüksek 

firmalar, 

- Kamu hizmet işletmeleri, 

  

Ülkemizde para piyasasından uzun vadeli kaynak sağlanma olanakları son 

yıllarda sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle toplam kaynaklar içersindeki, uzun vadeli 

yabancı kayakların oranı 1/6 ile 1/8 arasındadır.156 

Oranın yüksekliği, işletmenin kullandığı kaynaklar arasında uzun vadeli yabancı 

kaynakların oransal öneminin fazla olduğunu gösterir.157 Yüksek oran değerleri, 

                                                 
153 Gücenme,s.112 
154Akgüç,s. 414 
155 Akgüç.s.415 
156 Arat, s.103 
157 Akdoğan, Tenker,  s 376 
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özellikle durgunluk dönemlerinde anapara taksit ve faiz ödeme riskini artırmakta bu 

durum kredi verenler için emniyet marjını azaltmaktadır. Ancak, oranın bu değerin 

üzerinde gerçekleşmesi kısa vadeli yabancı kaynak oranını azaltmak kaydıyla normal 

kabul edilebilmektedir.  

4.4.1.2.7 Duran Varlıkların  Sürekli Sermayeye Oranı 

 

Bu oran duran varlıkların, uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz kaynakların 

toplamından oluşan sürekli sermayeye bölünmesi ile hesaplanır. Bu orana, maddi duran 

varlıkların finansmanında öz kaynağın yetersiz kalması halinde başvurulur. Duran 

varlık ile uzun vadeli yabancı kaynak arasındaki bağlantıyı ortaya koyar. Bu orana 

yatırım oranı adı da verilir.158 

 

Oran = Duran Varlıklar  

              Sürekli Sermaye 

 

Oran 1’den büyükse işletmenin duran varlıların finansmanında kısa vadeli 

yabancı kaynaklardan yararlanıldığını gösterir ki bu durum işletmede, net işletme 

sermayesinin bulunmadığının bir göstergesidir.159 

 

4.4.1.2. 8 Maddi Duran Varlıkların Öz Sermayeye Oranı 

 

Bu oran isletmenin duran varlıklarının, öz kaynaklara bölünmesi ile bulunur. 

Aktifte bulunan duran varlıkların finansmanında, öz kaynakların ne kadarlık kısmının 

kullanıldığı söz konusu oran ile gösterilir. Başka bir ifade ile, öz kaynağın ne ölçüde 

aktife bağlı hale geldiğini gösterir.160 

 

 Oran= Maddi Duran Varlıklar 

                                Öz sermaye 
                                                 

158 Arat,s. 105 
159 Arat, s.105 
160 Ataman, Hacırüstemoğlu,  s.32 
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İşletme, sabit değerlerin verimli olmaması halinde maddi duran varlıklarını diğer 

yatırımlarla dengeli tutmalıdır. Yeni kurulmuş bir işletme için oran değerinin %65, 

genel olarak ise oranın 1:1.in altında olması beklenmektedir. Bu durum, maddi duran 

varlıkların tamamının öz sermaye ile finanse ettiğini ifade ettiği gibi; öz sermayenin 

diğer varlıkların (net işletme sermayesi) finansmanında da kullanıldığını 

göstermektedir. Standardın üzerindeki değerler, öz sermayenin maddi duran varlık 

finansmanında yetişmediğini ve yabancı kaynak finansmanına gidildiğine işaret 

etmektedir. Ancak, bu hallerde kısa vadeli yabancı kaynaklar yerine uzun vadelilerden 

yararlanılması gerekmektedir. 

 

Duran varlıklar tutarı, öz sermayeden yüksek olduğunda ise yapılacak olan 

analizde aşağıdaki oran kullanılmaktadır. 

 

Oran= Öz Sermaye 

           Duran Varlıklar 

 

Bu oran, duran varlıların hangi oranda öz kaynaklarla karşılandığını gösterir. Bu 

orana duran varlıkların karşılanma oranı da denilmektedir. 

 

Oranın 1’den büyük olması durumunda, işletmenin duran varlıklarının tamamen 

öz kaynaklarla karşılandığı gibi, fazlası ile de işletme sermayesini finanse ettiği 

anlaşılır. Oran 1’den küçük ise, işletmenin duran varlık finansmanında öz kaynakların 

yanında yabancı kaynaklardan da yararlandığı anlaşılır.161 

 

4.4.1.2.9 Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Yabancı Kaynaklara 

Oranı 

 

Bu oran  işletme varlıklarının yüzde kaçının, kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 

finanse edildiğini gösterir. 

                                                 
161 Arat, s 104 
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Oran= Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  

                Toplam Yabancı Kaynaklar 

 

Bu oranın üretim işletmelerinde % 30’dan olmaması arzulanır. Özellikle duran 

varlık grubunun kısa vadeli yabancı kaynaklar ile finanse edilmesi hiç arzulanmaz. Aksi 

halde işlemenin net çalışma sermayesi negatif bir sayı alacağından, işletme 

faaliyetlerinin sürdürülmesinde üçüncü kişiler baskı altına girmiş olacaktır.162 

 

Bunun yanında, oran değeri bazı koşullara bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, 

varlık toplamı içinde dönen varlıkları nispi olarak yüksek olan ve emek yoğun teknoloji 

kullanan endüstri kollarında oran sonucunun yüksek olması olağanken; duran varlıkların 

nispi öneminin yüksek olduğu ve sermaye yoğun teknoloji kullanan endüstri kollarında 

ise oran sonucunun düşük olması beklenmektedir 

 

4.4.1.2.10 Maddi Duran Varlıkların Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara 

Oranı 

 

Genel olarak sınai işletmelerin analizinde kullanılan oran, uzun vadeli yabancı 

kaynakların kaç katı kadar duran varlık edinilmiş olduğunu belirtmektedir.  

 

Oran=    Duran Varlıklar  

        Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

 

Gerek bankalar gerekse işletmeler için beklenen sonuç, söz konusu kredinin 

kullanıldığı yatırımın sağladığı nakit akımı ile geri ödenmesidir. Öyle ki, uzun vadeli 

borçlara teminat oluşturan maddi duran varlıkların işletmenin başarısızlığı halinde 

paraya çevrilerek uzun vadeli borçlarını karşılayabilmesi gerekmektedir. Ancak, makine 

parkının teknolojik ve ekonomik açıdan değer yitirmesi teminatların zaman içerisinde 

                                                 
162 Akdoğan ,Tenker, s  621  
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ödemede yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, bankalar uzun vadeli 

yabancı kaynakların karşılığında genellikle en çok 2:1 oranında duran varlık güvencesi 

istemektedirler. 

4.4.1.2.11 Maddi Duran Varlıkların Öz sermaye ile Yatırım Kredileri 

Toplamına Oranı 

 

Oran, maddi duran varlıkların öz sermaye ile yatırım kredileri toplamına 

bölünmesiyle hesaplanmaktadır.  

 

Oran=   Maddi Duran Varlıklar  

         (Öz sermaye + Yatırım Kredileri(Tahvilli Borçlar Dahil)) 

 

Oran, maddi duran varlıkların karşılanmasında öz sermayenin yetersizliği 

halinde kullanılmakta ve yatırım kredilerinden ne derece yararlanıldığını 

göstermektedir. Oranın birden büyük çıkması halinde, yatırımların tamamlanmasında 

normal yollar dışında finansman sağlandığı, başka bir deyişle yatırım kredisi dışında 

yabancı kaynaklardan faydalanıldığı anlaşılır.163 

 

4.4.1.2.12  Finansal Borçların Yabancı Kaynaklara Oranı 

 

Oran, finansal borçların yabancı kaynaklar içindeki payını göstermekte ve 

işletmenin yabancı kaynaklarının yapısı hakkında bilgi edinme amaçlı kullanılmaktadır.  

 

Oran=    Finansal Borçlar  

          Toplam Yabancı Kaynaklar 

 

Söz konusu oranın yüksekliği, işletmenin yabancı kaynak olarak geniş oranda 

finansal borç özellikle banka kredisi kullandığını; düşüklüğü ise işletmenin finansman 

                                                 
163 Akdoğan, Tenker, s  622 
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kaynağı olarak satıcı kredisi, müşteri avansı, finansman bonosu, ilişkili taraflardan borç 

sağlamak gibi banka dışı kaynakları kullandığını göstermektedir.164 

 

4.4.1.2.13 Finansal Borçların Toplam Kaynaklara Oranı 

 

Bu oran, aktiflerin hangi oranda finansal borçlarla özellikle banka kredileriyle 

karşılandığını göstermekte; işletmenin finansman stratejisi ve kullanabileceği banka 

kredileri konusunun analizinde kullanılmaktadır.  

 

Türkiye’de imalat sanayi genelinde banka kredilerinin varlık finansmanındaki 

payının ortalama % 20 , % 25 dolayında olduğu gözlenmektedir. Bu oran orta ve küçük 

boy firmalarda çık düşük düzeyde kalmaktadır165. 

 

4.4.1.2.14  Finansal Borçların Öz Sermayeye Oranı 

 

Oran, ülkemiz koşullarında finansal borçların genelde banka kredilerinden 

oluşması nedeniyle; banka kredilerinin işletmede nispi öneminin analizinde 

kullanılmaktadır. Kullanılan banka kredilerinin firmanın öz sermayesini aşmaması, bu 

oranın 1’den küçük olması gerektiği genel kural olarak söylenebilir166. 

 

  4.4.1.3 Faaliyet Analizinde Kullanılan Oranlar 

 

İşletme faaliyetlerinde kullanılan varlıkların etkili bir biçimde kullanıp 

kullanılmadığını ve kullanımdaki etkinlik derecelerini ölçen oranlardır.167  Bir başka 

                                                 
164 Akgüç, s. 418 
165 Akgüç, s. 419 
166 Akgüç, s. 419 
167 Akgüç, s. 398 
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ifade ile, isletme faaliyetlerinde sahip olunan aktiflerin ne derecede etkili olduğunu 

ölçer. 

 Bu oranlar, satışlar ile çeşitli aktif kalemler arasında uygun bir denge ve ilişki 

bulunduğu varsayımıyla hesaplanmaktadır. Oran sonuçlarının yüksek çıkması işletme 

açısından olumlu değerlendirilmektedir. 

 

Likidite oranlarının tek basına incelenmesi, isletmenin gerçek nakit yaratma 

gücü hakkında yeterli bilgi veremez. Faaliyet oranlarının incelenmesi ile her şeyden 

önce, müşterilerin kendilerine tanınan ödeme sürelerine uyup uymadıkları, yatırım 

kapasitesinden yeterince yararlanılıp yararlanılmadığı ve stoklara yapılan yatırımın 

uygunluğu gibi durumlara açıklık getirilmektedir. Bu amaçla alacaklar, stoklar ve 

toplam varlıklarla ilgili çeşitli oranlar oluşturulmaktadır.168 

 

Faaliyet analizi ile ilgili hesaplanan oranların sonuçlarının yüksek çıkması istenir 

ve sektör ortalamaları ile karşılaştırılarak değerlendirilir.169 

 

4.4.1.3.1 Stok Devir Hızı 

 

Stokların likiditesinin bir göstergesi olarak kabul edilen stok devir hızı,  

stokların bir yılda kaç kez (kaç günde bir) devrettiğini gösterir. Dolayısıyla devir hızının 

artması, stokların daha kısa sürede döndüğünü, stok olarak daha kısa kaldığını 

göstermektedir170. 

Stok devir hızı, ticari ve sınai işletmelerde farklı oranlar aracılığıyla 

incelenmektedir. 

4.4.1.3.1.1 Ticaret İşletmelerinde Stok Devir Hızı 

 

                                                 
168Niyazi BERK;”  Finansal Yönetim”, Türkmen Kitabevi, İstanbul ,2000, s 43 
169Arat,s.108 
170 Konuralp, s.126 
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Ticaret işletmelerinde, stok hesap kalemlerinin satış amacıyla edinilen mallardan 

oluşmasından ötürü; söz konusu oran ticari malların hangi sıklıkla satış hasılatına 

dönüştüğünü göstermektedir.171 

 

Stok Devir Hızı    = Satılan Malın Maliyeti  

                                    Ortalama Stoklar 

 

Stok Devir Süresi = (Ortalama Stoklar x 365)  

                                   Satılan Malın Maliyeti 

 

 Mevsimsel hareketler etkisiyle stokların çok düşük veya yüksek olduğu 

dönemlerde düzenlenen bilançolar için her ay sonunda stok miktarının aritmetik 

ortalaması alınmalıdır. Bu oran aynı zamanda, net satışların ortalama stoklara 

oranlanmasıyla da hesaplanabilmektedir. 

 

 Stok devir hızının yüksek olması, genellikle, işletmenin daha fazla kar elde 

etmesine olanak verdiği gibi, daha az kaynağın stoklara yatırılmış olduğunu ifade eder. 

Diğer koşullar aynı kalmak üzere, stok devir hızı yüksek olan bir işletme, saha fazla 

rekabet olanağına sahip ve rekabette saha avantajlıdır. Böyle bir işletme daha düşük bir 

fiyata mal satarak satış hacmini genişletebilir.172 

 

4.4.1.3.1.2 Sınai İşletmelerde Stok Devir Hızı 

 Sınai işletmeler, üretim faaliyetinde bulunduklarından ilk madde ve malzeme, 

yarı mamul ve mamul stokları olmak üzere üç çeşit stoka sahiptir. Bu nedenle, her stok 

tipi için ayrı stok devir hızı oranı kullanılmaktadır. 

 

 

 

                                                 
171Akdoğan, Tenker,  s 617 
 
172 Akgüç,s.423 
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4.4.1.3.1.2.1 İlk Madde ve Malzeme Stok Devir Hızı 

 

 Oran, işletmenin ilk madde ve malzeme stokunun üretim sürecine hangi sıklıkla 

devredildiği başka bir deyişle tüketim hızının ve bu tip stokun üretiminden 

kullanılmasına kadar geçen sürenin tespitinde kullanılmaktadır. 

 

   Oran  = Üretime Verilen İlk Madde ve  Malzeme Bedeli  
                                 Ortalama İlk Madde ve Malzeme Stoku 

 

 Söz konusu oranın değerlendirilmesinde stok düzeyini etkileyen bazı faktörler 

göz önünde bulundurulmalıdır.Stok bulundurmanın; depo kirası, sigorta, faiz gibi 

giderleri ve stokta bulundurulan malların yanması, modalarının geçmesi, stoklama 

koşullarından dolayı değerlerini kaybetmeleri gibi uğranılan zararlar stok düzeyini 

düşürmektedir. 

 

4.4.1.3.1.2.2 Yarı Mamul Stok Devir Hızı 

 

Yarı mamul stok devir hızı, yarı mamul stoklarının ortalama ne kadar sürede 

mamul haline dönüşeceğini saptamada kullanılan orandır173. 

 

Oran=   Üretim Maliyeti  

             Ortalama Yarı Mamul Stoku 

 

 

Yarı mamul stokları; imalat sürecinin uzunluğu, bu süreçte yaratılan katma 

değer, satış ve üretim tahminleri ve üretilen malın birim maliyeti gibi etmenlere dayalı 

olarak değişim göstermektedir. 

 

 

                                                 
173Akdoğan , Tenker, s. 627 
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4.4.1.3.1.2.3   Mamul Stok Devir Hızı 

Mamul stok devir hızı oranı, mamul stoklarının ne kadarlık bir süre içinde satış 

hasılatı haline dönüştüğünü gösteren bir orandır. Bu oran mamul stoklarının belli bir 

dönemde kaç kez eritildiğini göstermektedir.174 

 

Oran =    Satılan Malın Maliyeti  

                 Ortalama Mamul Stoku 

 

Talepte meydana gelen mevsimlik değişimler, müşterilere verilen özel hizmetler, 

satış hacmi, arz-talep ilişkisi, satış bölgelerinin miktarı ve dağınıklığı, satış fiyatlarına 

ilişkin beklentiler, dağıtım kanallarının etkinliği, mamulün cinsi ve depolama süresi , 

grev olasılığı, kaynak maliyeti ve finansal olanaklar, üretimde gelecek dönemlere ilişkin 

tahminler ve ürün çeşitliliği işletmenin mamul stok devir hızını etkilemektedir. 

 

4.4.1.3.2.Alacak Devir Hızı  

 

Alacak devir hızı oranı, belli bir hesap dönemindeki net kredili satışlar tutarının 

ortalama ticari alacaklar tutarına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Oran, işletme 

alacaklarının ilgili dönemde hangi sıklıkla tahsil edildiğini göstermekte; işletmenin 

alacakları tahsil kabiliyeti ve likiditesi hakkında bilgi vermektedir175. 

 

 

Alacak Devir Hızı =   Net Kredili Satışlar 

                                 Ortalama Ticari Alacaklar 

 

Bir işletmenin alacak devir hızı hesaplanırken uygulamada karşılaşılan en 

önemli sorunlardan biri, kredili satış tutarının saptanamamasıdır. Bu durumda kredili 

satışlar tutarı yerine işletmenin hesap dönemindeki toplam satış tutarı kullanılabilir.  

                                                 
174 Akdoğan , Tenker, s. 626 
175 Akgüç,s. 432 



 141

 

Alacak devir hızının yüksek oluşu; işletmenin düşük miktarda sermayeyi 

alacaklara bağladığını, katı bir alacak tahsil politikası izlediğini, yüksek risk grubunda 

yer alan müşterilere satış yapmadığını dolayısıyla satışlarını azaltmadan alacaklarını 

kısa sürede tahsil ettiğini, ortalamadan düşük likidite oranıyla faaliyetlerini 

sürdürebileceği dolayısıyla daha yüksek oranlarda borçlanabileceğini göstermektedir. 

Ancak, katı bir alacak tahsil politikasının işletmenin karlılığını düşüreceği de 

unutulmamalıdır .  

 

Alacak devir hızının düşük olması ise , işletmenin alacaklarının tahsilinde 

güçlüklerle karşılaşmasının, rekabet gücünün zayıflığının, tahsilat politikasının 

yeterince etkin olmayışının, gerek müşterilerde aranacak nitelikler gerekse peşin olarak 

alınacak tutar ve vade konusunda ödün vermesinin ve sektörde var olan aşırı rekabetin 

sonucu olabilmektedir. Bununla beraber, ilgili sonuç işletmenin vade farkı yoluyla 

sektör ortalamalarından daha yüksek gelir elde etme amacından da 

kaynaklanabilmektedir. Sonuç olarak, işletme daha yüksek bir cari orana ihtiyaç 

duymaktadır. 

 

Alacakların Tahsil Süresi= (Ortalama Ticari Alacaklar x 365)  

                                                           Net Kredili Satışlar 

 

Alacak tahsil süresi, alacakların ilgili dönemde kaç günde bir tahsil edildiğini; 

dolayısıyla fonların alacaklara ne kadar bir süre için bağlandığını göstermekle beraber 

düşük sonuçlar işletmenin lehine yorumlanmaktadır. Bu süre, sanayi işletmelerinde 

ortalama 30 gün olarak kabul edilmektedir. 

4.4.1.3.3 Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı 

Oran, maddi duran varlıklara yapılan yatırımların verimliliğini ölçmek amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 

Oran =      Net Satışlar     

          Net Maddi Duran Varlıklar  
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Bu oran, firmanın söz konusu değerlere aşırı yatırım yapıp yapmadığını, 

işletmede atıl kapasite olup olmadığını araştırmak için kullanılan ölçüdür.Bu oranın 

düşük olması veya zaman içinde düşme eğilimi göstermesi, işletmenin tam kapasite ile 

çalışmadığını gösterir.176 

 

4.4.1.3.4 Aktif Devir Hızı 

 

Oran  =    Net Satış Tutarı  

                 Ortalama Aktif Tutarı 

 

Net satış tutarının varlık toplamına bölünmesiyle hesaplanan bu oran, bir 

işlemede sermaye yoğunluğunun bir göstergesi veya varlık kullanımında etkinliğin 

ölçüsü olarak yorumlanabilir. 

 

Elde edilen sonuç, varlıkların kaç katı oranında satış elde edildiği; net satışların 

toplam varlıklarla kaç kez yenilendiğini göstermektedir. Oran aynı zamanda, işletmenin 

aktif toplamı içinde duran varlıkların göreli önemini ortaya koymaktadır. Toplam aktif 

içinde duran varlıkların payı yüksek olan sermaye-yoğun işletmelerde aktif devir hızı 

düşük olurken; duran varlıkların payının düşük olduğu emek-yoğun işletmelerde ise 

aktif devir hızı yüksek olmaktadır. 

 

Aktif devir hızı sonucu aynı zamanda, işletmenin karlılık ve risk durumu ile 

yakından ilişkilidir. Diğer koşullar sabit kalmak şartıyla, aktif devir hızı yüksek olan 

işletmelerde karlılık oranlarının da yüksek olarak gözlenmekte; aktif devir hızı düşük 

olan işletmelerde ise riskin yüksek olduğu görülmektedir  

 

                                                 
176Akgüç, s 439 
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Söz konusu oranın, büyük işletmeler için 2; küçük sanayi işletmeler içinse 2 ile 4 

arasında gerçekleşmesi kabul görmektedir177. 

 

4.4.1.3.5  Öz sermaye Devir Hızı 

 

Öz sermaye devir hızı oranı, işletmenin öz sermayesinin verimli kullanılıp 

kullanılmadığını gösteren bir orandır178. 

 

Oran= Net Satış Tutarı  

            Ortalama Öz sermaye 

 

Elde edilen oran değeri, işletmenin ortalama öz sermayesinin kaç katı kadar satış 

gerçekleştirdiğini göstermektedir.  

 

Yüksek öz sermaye devir hızı;179 

 

-  Öz  sermayenin çok ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, 

 

- Öz sermayenin faaliyet seviyesinin gerektirdiğinden az olması, büyük ölçüde 

borçlanmalara gidilmesi; finansman kaynaklarının büyük bir kısmının yabancı 

kaynaklarla sağlanması faktörlerinden birinin sonucu olarak gerçekleşmektedir. 

 

Yetersiz öz sermaye nedeniyle gözlenen yüksek değerler, alacaklıların emniyet 

marjının az olduğunu göstermekte ve bu durum kredi veren kurumları 

ilgilendirmektedir. Çünkü, işletmenin fiyatların düşmesi halinde öz sermayesini 

tamamen yitirebilmesi olasılığının yanında, varlıklarının borçlarının tamamını 

karşılayamaması durumunda zararın bir bölümünü alacaklılara yansıtacaktır.  

 
                                                 

177 Çabuk, Lazol, s. 205 
178 Arat, s120  
179Akgüç,s 440  
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Bu durumda olan bir işletemeye: öz sermayeyi arttırması, satış hacmini 

daraltması, mümkün olduğunca az stok bulundurması ve daha sıkı bir alacak tahsilat 

politikası izlemesini önermek mümkündür. 

 

Düşük öz sermaye devir hızı; 

 

- Öz sermayenin ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılamaması, 

-Öz sermayenin faaliyet seviyesinin gerektirdiğinden fazla olması faktörlerinden 

birinin sonucu olarak gerçekleşmektedir. 

 

İşletmenin satış hacmine kıyasla yüksek olan öz sermayesi işletme yöneticilerini 

ilgilendirmektedir. Bu durumda olan bir işletmeye: öz sermayesini azaltmak yoluyla 

satışlar ile öz sermaye arasında optimum dengeyi sağlaması veya kuruluş yerini 

değiştirerek, yeni reklam yöntemleri kullanarak, sürümü yüksek malların payını 

arttırarak, çeşitli bölgelerde fiyat farklılaşması yaparak ya da satış bölümü yöneticilerini 

değiştirerek satış hacmini arttırmasını önermek mümkündür. 

 

 4.4.1.4  Karlılık Oranları 

 

Karlılık bir çok karar ve politikalar sonucu oluşan net sonuçtur180. Karlılık 

oranları, işletmelerin emrine verilmiş olan öz ve yabancı kaynakların verim derecesinin 

ölçümünde kullanılmaktadır. Bu oranlar ile işletmelerin gerek bir bütün olarak tüm 

faaliyetlerinde karlı çalışıp çalışmadığının belirlenmesinde bu oranlardan 

yararlanılabilir.181 

 

Karlılık oranları, yönetimin başarısının ölçülmesi açısından işletme 

yöneticilerini; kısa vadedeki gelirlerinin veya uzun vadedeki yatırımlarının kazanmış 

olduğu değerin saptanması açısından sahip ve ortakları; kredibilitenin ölçülmesi 

                                                 
180 Çabuk, Lazol , s.209  
181Akdoğan, Tenker, s. 634 
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açısından kredi kurumlarını ve yapılacak yeni yatırımların getirisini görebilmek 

açısından potansiyel yatırımcıları ilgilendirmektedir. Özellikle, öz sermaye sahipleri 

için işletmenin karlılığın ölçülü oluşu, bu karlılığın arttırılabilme ve sürdürülebilme 

potansiyeli önemlidir 

 

İşletmelerin, elde ettiği karın, ölçülü ve yeterli olup olmadığını belirlemek için 

aşağıdaki etmenlerin göz önünde tutulması gerekir182. 

 

 Sermayenin alternatif kullanım alanlarında sağlayabileceği gelir, 

 

 Genel  ekonomik konjonktür, 

 

 Geçmiş hesap dönemlerinde karın göstermiş eğilim, 

 

 İşletmenin planladığı kar hedefleri, 

 

Karlılık analizinde kullanılan oranlar dört ana grupta toplanmaktadır. 

 

 Kar ile sermaye arasındaki ilişkileri gösteren oranlar, 

 

 Kar ile satışlar arasındaki ilişkileri gösteren oranlar, 

 

 Ortaklara sağlanan gelirin yeterliliğini ölçmede kullanılan oranlar, 

 Karın mali yükümlülükleri yerine getirme yeterliliğini ölçmede 

kullanılan oranlar. 

 

4.4.1.4.1  Kar ile Sermaye Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar 

 

                                                 
182 Akgüç,s.443 
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4.4.1.4.1. 1  Net Karın Öz Sermayeye Oranı 

 

Öz sermaye karlılığı oranı olarak da bilinen oran, işletme sahip veya ortakları 

tarafından sağlanan sermayenin ne ölçüde verimli kullanıldığını saptamakta 

kullanılmaktadır183. 

 

Oran = Net Kar       

           Öz sermaye 

 

Bu oran, işletme ortak veya ortakları tarafından sağlanan sermayenin bir 

birimine düşen kar oranını ortay koyar. Burada işletmenin öz sermayesi dikkate 

alınırken, paydada işletmenin öz sermayesi olarak dönem sonundaki veya ortalama öz 

sermaye dikkate alınabilir.184 

 

Net karın öz sermayeye oran, gerçekte Net Kar / Net Satışlar oranı ile öz 

sermaye devir hızının bir sonucudur.185 

 

Oran = (Net Kar / Net Satışlar) x (Net Satışlar / Öz sermaye) 

 

Bu orandan da anlaşılacağı üzere satışların karlılığı ve/veya öz sermaye devir 

hızında meydana gelen artış öz sermaye karlılığını da arttırmaktadır. Satışların 

karlılığını arttırmak ise, maliyet ve giderleri azaltırken net satışlar rakamını arttırmakla 

mümkün olmaktadır. 

Hesaplanan oran sonucu, konulan sermayenin her birimine karşılık kaç birim kar 

elde edildiğini göstermektedir. Beklenen ise, sonucun her geçen dönem yükselmesidir.  

 

                                                 
183 Çabuk, Lazol a.g.e ,s 209 
184 Semih BÜKER, Doğan BAYAR, Finansal Yönetim 3. Baskı, Eskişehir Açıköğretim 

Fakültesi Yayınları2000, s  47 
185 Akgüç, s 446 



 147

4.4.1.4.1. 2 Vergi Öncesi Karın Öz sermayeye Oranı 

 

Oran = Dönem Karı ( Vergiden Önceki Kar) 

                       Öz Sermaye 

 

İşletmenin net karındaki değişme bazen vergi kanunlarındaki değişikliklerden 

ileri gelebilir.Bu durumda vergiden önceki karın öz sermayeye oranı anlamı sonuçlar 

verebilir.Bu oran vergi oranlarının sık sık değişikliğe uğradığı ülkemizde önemli bir 

orandır186. 

 

Vergi öncesi karın öz sermayeye oranı, öz sermaye karlılığı oranını tamamlar 

niteliktedir. Bu oranın hesaplanma amacı vergi oranlarındaki değişiklik vergiden 

sonraki net karı etkilediğinden, bir işletmenin öz sermaye karlılık oranındaki düşüklük, 

vergi oranlarının yükselmesi nedeniyle tamamen işletme dışından kaynaklanabilir. Bu 

nedenle hatalı analiz riskinden kaçınmak amacıyla vergi öncesi karın öz sermaye ile 

karşılaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.187 

 

4.4.1.4.1.3 Faiz ve Vergi Öncesi Karın Varlıklar Toplamına Oranı 

 

Ekonomik rantabilite olarak da bilinen oran, bir işletmenin varlıklarının 

karlılığını gösterir.188Bu oran işletmenin borçlarını rahatlıkla ödeyen veya ödeme 

zorluğuna düşmüş olduğunun ayrımını yapmaktadır. Karlılığı yüksek olan ve başarılı 

yönetimin olduğu bir işletme kısa vadeli borçlarını ödeyebilecekken; yüksek karlılığa 

sahip ancak yönetimin başarısız olduğu bir işletme borçlarını ödeme konusunda zorluğa 

düşecektir. 

 

 

 
                                                 

186 Büker , Bayar,s.47 
187 Akgüç, s.446 
188 Büker , Bayar,s. 48 
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 Oran= (Net Kar + Ödenen Faizler + Gelir veya Kurumlar Vergisi)  

                                 Toplam Varlıklar  

 

Oranın payında, kardan talep edilen vergi oranı konusunda işletmenin 

kontrolünün olmaması nedeniyle ödenen vergiler; yabancı kaynakların getirisinin faiz 

giderleri olması nedeniyle de ödenen faizler net kara eklenmektedir. Oranın paydasında 

ise, faiz ve vergi öncesi karın ilgili dönem boyunca elde edilmesi nedeniyle toplam 

kaynakların dönem başı ve sonu tutarlarının ortalaması alınarak hesaplanan tutarın yer 

alması uygulamanın başarısını arttırmaktadır. 

 

Oran, karlılık konusunda daha gerçekçi sonuçlara ulaştırması açısından 

kullanışlıdır. Örneğin, pahalı kredi sağlayan bir işletmenin daha az karlı görünmesine 

rağmen kaynaklarını daha verimli kullandığı, ulusal gelire daha fazla katkıda bulunduğu 

söz konusu oran sayesinde anlaşılmaktadır. Çünkü, ödenen faizler işletme açısından 

gider olmasına rağmen ulusal ekonomi açısından katma değer yaratmaktadır. 

 

4.4.1.4.1.4 Net Karın Aktif Toplama Oranı 

 

Bu oran, aktiflerin ne oranda verimli kullanıldığını belirtmek için kullanılan 

orandır.189 

 

Oran =   Net   Kar         .  

              Aktif Toplamı  

Varlık devir hızı olarak bilinen bu oranın düşük olması, satışların normal olduğu 

varsayımı altında işletme varlıkları içinde büyük oranda duran varlıkların bulunduğuna 

işaret etmektedir. Böyle bir sonuç, duran varlık devir hızının incelenmesini ve bu 

konuda problem saptanmışsa atıl kapasite sorunu üzerinde durulmasını 

gerektirmektedir. 

 

                                                 
189Büker , Bayar,s. 48 
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Net kar, vergi ve faizler indirildikten sonra kalan tutarı ifade ettiği için bir 

işletmenin finansman şekline göre bu oran önemli değişiklikler göstermektedir. Bu 

nedenle, fazla yabancı kaynak kullandığı için ağır faiz yükü altında olan bir işletmenin 

söz konusu oran sonucunun; ağırlıklı olarak kendini öz sermaye ile finanse eden bir 

işletmeye kıyasla daha düşük olması olağan karşılanmalıdır. Uygulanan finansman 

politikasına göre farklılık göstermesinin yanında, pay ve paydası arasında tutarlılık 

bulunmayan ve zaman içerisinde ilgili işletmenin finansman yapısı değişmiş 

olabileceğinden geçmiş yıllarla karşılaştırma yapılırken hatalı sonuçlar veren bu oranın 

karlılık analizinde kullanılması fazla anlamlı olmamaktadır. 

 

4.4.1.4.2 Kar ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar 

4.4.1.4.2.1 Faaliyet Karının Net Satış Tutarına Oranı 

 

İş hacmi rantabilitesi olarak bilinen bu oran işletmenin esas faaliyetlerinde ne 

ölçüde karlı olduğunu ortaya koyar. Oranın yorumlanabilmesi için geçmiş yıldaki 

faaliyet karı / net satış tutarı oranları ve aynı endüstride diğer işletmelerin oranları 

dikkate alınmalıdır. 190 

 

Oran= Faaliyet Karı 

            Net Satış Tutarı 

 

Oranın yorumlanabilmesi için, hem geçmiş yıl oranlarının hem de sektör 

ortalamalarının sonuçlarıyla karşılaştırılması gerekmektedir. 

 

Oran sonucunu; satış fiyatlarında, satılan malın maliyetinde, satış giderlerinde ve 

satışların bileşiminde meydana gelen değişimler etkilemektedir. Dolayısıyla, oranda 

meydana gelen değişimde hangi faktörün geçerli olduğu belirlenmelidir. Oranın yüksek 

veya yükselme eğiliminde olması işletmenin lehine yorumlanmaktadır. Bu da, faaliyet 

                                                 
190 Büker , Bayar,s.49  
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giderle giderinin düşük olmasına bağlıdır. Ancak, sermaye devir hızı yüksek olan yani 

gereksinim duyulan sermayesi iş hacmine göre az olan bir işletmede düşük bir oran 

değeriyle de ayrılan sermayeye yeterli bir kar sağlanabildiğinden bu sonuç işletmenin 

lehine yorumlanmaktadır.  

 

4.4.1.4.2.2 Brüt Satış Karının Net Satış Tutarına Oranı 

Brüt kar marjı olarak bilinen bu oran, brüt satış karının net satış tutarındaki 

önemlilik derecesini göstermektedir.  

 

Oran= Brüt Satış Karı 

              Net Satışlar 

 

Yüksek oran değerleri, işletmenin lehine yorumlanmakta ve brüt satış karının 

faaliyet ve finansman giderleri dahil bütün giderlerini karşıladıktan sonra sahip veya 

sahiplere yeterli bir kar sağlayabileceğini göstermektedir191.  

 

Yorumun başarısının arttırılması için, brüt satış karı oranının artışında hangi  

faktörün etkili olduğunu bilinmelidir192. 

 

 Maliyetler sabit kaldığı halde satış fiyatlarının yükselmesi, 

 Satış fiyatları değişmediği halde maliyetlerin düşmesi, 

 Satış fiyatlarının maliyetlerden daha hızlı artması, 

 Maliyetlerdeki düşüşün satış fiyatlarındaki düşüşten daha hızlı olması, 

 İşletmenin satış hacmi bileşiminin değişimi nedeniyle brüt kar oranları 

yüksek olan malların işletmenin satış hacmi içinde daha büyük paya sahip olmasıdır. 

Ayrıca, pay ve paydada yer alan değerlerin aynı yönde ve oranda etkilenmeleri 

enflasyonun oran üzerinde etkisini ortadan kaldırmaktadır. 

 

                                                 
191 Akgüç,s.450 
192 Akgüç,s.451 
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4.4.1.4.2.3 Net Karın Net Satış Tutarına Oranı 

Net kar marjı: işletmenin bütün gelir ve giderleri dikkate alınarak net karın 

oluşumunu gösteren, net satışlar ve giderlerin değerinin ölçülmesini sağlayan ve bu 

yönüyle hesaplamada işletmenin tüm faaliyet, yatırım ve finansman politikaları 

hakkında öngörü oluşturmaya yarayan ve fiyatlama, maliyet yapısı ve üretimin 

etkinliğine ilişkin bilgi veren orandır. 

 

Oran=     Net Kar  

   Net Satışlar 

 

Bir işletmenin faaliyet karı ile net karı iki noktada birbirinden 

farklılaşmaktadır.193 

- Net kar hesaplanırken, işletmenin geçici nedenlerden doğan faaliyet dışı gelir 

ve giderleri dikkate alınır. 

 

- Net kar hesaplanırken kar üzerinden ödenen veya ödenecek vergiler indirilir. 

 

Söz konusu oranın yorumlanması aşamasında, işletmenin ilgili hesap döneminde 

uyguladığı stratejiler de göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü, yüksek fiyat ve yüksek 

kar marjı stratejisi genellikle düşük satış tutarlarıyla sonuçlanmakta ve yüksek kar 

marjına neden olmakta ancak bu durum her zaman daha yüksek kar tutarını işaret 

etmemektedir. Bunun yanında, düşük kar marjı ancak yüksek hacim stratejisinde 

başarılı sonuçlar doğurmaktadır. 

 

Net kar marjının brüt kar marjı ile beraber yorumlanması işletme faaliyetleri 

konusunda daha net yargılara ulaştırmaktadır. Örneğin, ilgili dönemde brüt kar marjı 

değişmediği halde net kar marjındaki düşüş yüksek borçlanma giderlerine, faaliyet 

giderlerine veya yüksek vergi oranına bağlanırken; net kar marjı sabitken brüt kar 

marjındaki düşüş ise düşük fiyatlandırma, artan maliyetler veya varlıkların etkin 

kullanılmamasına bağlanmaktadır. 

                                                 
193 Büker , Bayar,s. 50 
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Net kar marjının, aynı sektördeki işletmelerin sonuçları ve oranın geçmiş 

dönemlerde gösterdiği eğilimle karşılaştırılması anlamlı sonuçlar vermektedir. Ayrıca, 

oranın ödenecek temettü tutarlarının net dönem karı üzerinden hesaplanması ve 

dağıtılması nedeniyle yatırımcılar açısından önemi büyüktür. 

 

4.4.1.4.2.4  Satışların Maliyetinin Net Satış Tutarına Oranı 

 

İşletmenin brüt satış karlılığını 1.e tamamlayan oran, işletmede ilgili oranın 

geçmiş yıllarda göstermiş olduğu eğilim ve sektörde faaliyet gösteren benzer 

işletmelerin sonuçlarıyla karşılaştırılarak değerlendirilmelidir.  

 

Oran= Satışların Maliyeti  

                Net Satışlar 

 

Oranın düşme eğiliminde olması işletmenin lehine yorumlanmaktadır. Yorum 

aşamasında, satışların maliyetinin hesaplanma yöntemi dikkate alınmalıdır. 

 

4.4.1.4.2.5 Olağan Karın Net Satışlar Tutarına Oranı 

 

Olağan karın net satışlar tutarına bölünmesi ile hesaplanan oran, faaliyet karı ile 

karşılaştırılarak yorumlandığında finansman giderlerinin karlılığa etkisini 

göstermektedir. 

 

Oran= Olağan Kar  

            Net Satışlar 
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4.4.1.4.2.6 Faaliyet Maliyeti Oranı 

 

Analizi yapılan dönemde esas faaliyetler konusunda işletme tarafından 

katlanılan giderlerin birisinin veya tamamının faaliyet giderleri tutarıyla toplamının net 

satışlar tutarına bölünmesiyle hesaplanan oran; satışların maliyeti, araştırma ve 

geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderlerinin 

net satışlara göre nispi önemini göstermektedir. 

 

 Oran = (Satılan Ticari Mallar Maliyeti + Faaliyet Giderleri)  

                                        Net Satışlar 

 

Faaliyet karı oranını destekler nitelikte olan oran sonucunun, üretilen malın 

maliyetinin azaldığını göstermesi ve kar için kalan payı arttırmasından dolayı düşük 

çıkması beklenmektedir. 

 

Ortaklara Sağlanan Gelirin Yeterliliğini Ölçmede Kullanılan, oranlar İşletme 

sahip veya ortakları için ölçülü ve yeterli bir getiri sağlanıp sağlanamadığı ..dönem net 

karı / öz sermaye oranı ile belirlenmektedir. Hisse senedi sahipleri açısından ise, söz 

konusu grup oranlarının hesaplanması gerekmektedir. 

 

4.4.1.4.3 Karın Mali Yükümlülükleri Yerine Getirme Yeterliliğini Ölçmede 

Kullanılan Oranlar 

 

Bu grupta yer alan oranlar, işletmenin ilgili hesap döneminde faaliyetleri 

sonucunda elde ettiği kar tutarı ile borç taksit veya faiz ödemelerini yerine getirme 

başarısını ölçmekte; özetle işletmenin finansman riski ve finansal kaldıraçtan etkilenme 

derecesini değerlendirmek amacıyla özellikle kredi kurumları tarafından 

kullanılmaktadır. Ayrıca, bu oranlar işletmenin sermaye yapısı hakkında da bilgi 

vermektedir. 
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4.4.1.4.3.1 Faiz Ödeme Gücü Oranı 

  

Bu oran işletmelerin nakit ödeme güçlüğüne düşme olasılığının belirlenmesinde 

kullanılan orandır194. 

 

Oran = (Dönem Karı + Faiz Ödemeleri)  

                     Faiz Ödemeleri 

 Bu oranın ülkemizde 3-4 civarında çıkması genel olarak kabul görmüştür. 

 

4.4.1.4.3.2 Borç Taksitlerini Ödeme Yeterliliği Oranı 

 

  Borç servis oranı olarak bilinen bu oran, işletmenin borç ödemeye ayırdığı 

gelirleri ile ödemekle yükümlü olduğu yıllık borç tutarını karşılaştırarak; kısa ve uzun 

vadeli borç anapara taksitlerini ödeme yeteneğini ölçme amacıyla kullanılmaktadır.  

 

Oran= (Dönem Karı + Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler+ Faiz Ödemeleri)  

                                 (Ödenen Faizler + Anapara Taksitleri ) 

 

 İşletme, faiz giderlerini vergi matrahından düşürüp vergi avantajı elde etmesine 

rağmen anapara taksitlerini vergiye tabi gelirden indirememektedir. Bu nedenle, anapara 

taksitlerinin vergiden önceki tutarı hesaplamada kullanılmaktadır. Oranın yeterliliği, 

sonucun büyüklüğü kadar işletme gelirlerinin istikrarlılığına da bağlıdır. Genel kabul 

görmüş değer, 2:1.dir. Ancak, gelirin istikrarsız olduğu bir işletmede daha yüksek oran 

değerleri aranmaktadır. Buna karşılık, kamu hizmet işletmeleri gibi istikrarlı gelire 

sahip olanlarda 1,5:1 değeri yeterli olarak kabul edilmektedir195. 

 

 

 

                                                 
194 Sancar Tanışman , Kar  Oyunu ,Elma Yayınevi , 1. Baskı İstanbul  2005 s. 41 
195 Akgüç,s 455 
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4.4.1.4.3.3 Sabit Ödemeleri Karşılama Yeterliliği Oranı 

 

Oran, işletmenin kira ödemeleri ve finansal kiralama taksitleri gibi sabit 

giderlerini karşılanabilme yeterliliğini ölçmektedir. 

 

Oran= (Dönem karı + Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler + Faiz 

Ödemeleri +Kira Ödemeleri) / (Faiz Ödemeleri + Kira Ödemeleri + Anapara 

Taksitleri ) 

 

Bu oran, işletmeye sabit ödeme yükü getiren kiralar önemli tutara ulaştığı 

takdirde, işletme için sabit ödemeleri karşılama oranının hesaplanması yararlı olacaktır. 

Söz konusu oran, iş hacmine bağlı olmaması nedeniyle kardaki azalmaya rağmen 

ödenmesi zorunlu olan sabit giderleri içerdiğinden önemli bir orandır. Hesaplanan oran 

değerinin 1.den büyük olması, işletmenin satış hasılatından değişken giderler 

düşürüldükten sonra kalan tutarla sabit giderleri ödeyebileceği; 1.den küçük olması ise 

sabit giderlerin ödenmesinde mali güçlüğe düşüleceği ve işletmenin faaliyetlerini 

sürdüremeyeceği anlamına gelmektedir. 

 

 4.4.1.5 Büyüme Oranları 

 

Büyüme; işletmenin toplam varlıklarının defter değeri ve piyasa değeri, toplam 

satış hacmi, toplam çalışan sayısı, örgütsel karmaşıklık derecesi, yatırım ve üretim 

hacmi gibi değişkenlerde belli bir dönem aralığında artış yönünde gerçekleşen 

eğilimdir. 

Büyüme miktar artışını ifade eder görünse de, işletme büyümesi kavramı gelişim 

ve değişim sürecinin sonucu olarak bir nitelik değişimi ve hacim artışını göstermektedir. 

Yani büyüme, işletmenin yapısını oluşturan maddi ve beşeri faktörlerin nicelik olarak 

artışının yanında, niteliksel değişmelerini de içermektedir. Bu nedenle büyüme, belli bir 

zaman süreci içerisinde işletmenin belli bir ölçekten başlayarak yapısını teşkil eden 

maddi ve beşeri unsurlarda meydana gelen niceliksel ve niteliksel değişim ve gelişimleri 

ifade etmektedir. 
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Söz konusu dönemde işletmede meydana gelen bu durum; satışlar, dönem karı, 

öz sermaye, varlıklar, devamlı sermaye, işletme sermayesi üzerinden incelenmektedir. 

 

4.4.1.5.1 Satışlar Büyüme Oranı 

 

Satışlar büyüme oranı, firmaların yaptığı satışların cari fiyatlara göre artış hızını 

gösteren orandır. Cari fiyatlarıyla satışlarda meydana gelen değişim aşağıdaki şekilde 

hesaplanmaktadır.196 

 

 ΔS = St - St-1  

        St-1 x 100 

 ΔS: Net satışlarda cari fiyatlarla % olarak değişmeyi, 

 St: Cari dönemde cari, fiyatlarla net satış tutarlarını, 

 St-1: Bir önceki hesap döneminin fiyatlarıyla net satış tutarını, ifade 

etmektedir. 

 

4.4.1.5.2  Dönem Karı Büyüme Oranı 

 

Dönem karı büyüme oranı, dönem karında veya vergi öncesi karda (VÖK) cari 

fiyatlarla artış oranı olarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir.197 

 

 ΔK =   Kt- Kt-1 

             Kt-1 x 100 

 ΔK: Dönem karında bir önceki döneme göre cari fiyatlarla % olarak 

değişmeyi, 

 Kt: Cari fiyatlarla dönem karını, 

 Kt-1: Cari fiyatlarla bir önceki dönem karını göstermektedir 

                                                 
196 Akgüç, s. 462 
197Akgüç,s. 463 
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4.4.1.5.3 Öz Sermaye Büyüme Oranı 

Bu oran, işletmenin öz sermaye artış hızının rakip işletmelerin değerleriyle 

karşılaştırılmasına ve ortakların işletmedeki paylarının gelecekteki eğilimi hakkında 

tahmin yapılmasına imkan vermektedir.  

 

Oran  = (Cari Dönem Öz sermaye Tutarı - Bir Önceki  Dönem Öz ermaye Tutarı)  

                                            Bir Önceki Dönem Öz   sermaye Tutarı x 100 

 

Öz sermaye büyüme oranın toplam varlık büyüme oranından daha yüksek 

olmasını, işletmenin öz sermaye yoluyla finansmana yani oto-finansmana ağırlık verdiği 

şeklinde yorumlamak mümkündür. 

 

Diğer işletmelere kıyasla düşük bir büyüme oranına sahip işletmenin, öz 

sermaye büyüme oranındaki artış hızının toplam varlık büyüme hızının altında 

gerçekleşmesi durumu ise, işletmenin yüksek oranda yabancı kaynaklara yöneldiği 

anlamına gelmektedir. İşletmenin finansman politikalarında bu şekilde bir eğilimin 

yetersiz bir dönem net karı ile sonuçlanması, bu durumdaki işletmenin daha ayrıntılı bir 

şekilde incelenmesini gerektirmektedir. 

4.4.1.5.4 Varlık Artışı Oranı 

 

Oran  = [(Cari Dönem Varlık Tutarı - Bir Önceki Dönem Varlık Tutarı) 

Bir Önceki Dönem Varlık Tutarı] x 100 

 

Bu oranda yer alan varlık toplamı belirli bir tarih itibariyle bir stoku, birikmeli 

bir tutar gösterdiğinden, varlıklarda reel artışı hesaplayabilmek için her bir varlık 

kalemlerinin hangi tarihte aktife girdiğinin bilinmesi ve o tarih esas alınarak fiyat 

artışlarına göre düzeltme yapılması gerekir.198  

                                                 
198Akdoğan, Tenker, s .464 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

UYGULAMA 
 

X Gıda A.Ş İstanbul Büyükçekmece’de öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve 

nişastalı ve ürünlerin imalatı ile bunların ticareti ile uğraşmaktadır. Mükellef kurum 

2006 tarihinde Mersin Serbest Bölgesinde şube açmış ayrıca buradan da ithalat ve 

ihracat işlemlerine başlamıştır. 

 

X Gıda A.Ş ana iştigal konusu olan tahıl ürünleri ticaretinde,  pirinç haricindeki 

diğer ürünleri (nohut, fasulye, barbunya fasulyesi, yeşil mercimek, kırmızı mercimek ) 

ağırlıklı olarak ithal etmekte, pirinci ise ağırlıklı olarak ülkenin farklı bölgelerinde 

bulunan müstahsillerden tedarik etmektedir. Mükellef kurum tedarik ettiği bu tahıl 

ürünlerini ayrıştırma yapıp, kalite ve boylarına göre ayırmakta bundan sonra da kendi 

markasının paketlere dolumunu yapmak suretiyle ağırlıklı olarak gıda toptancılarına ve 

marketlere satışını yapmaktadır.  

 

X Gıda A.Ş ‘nin 2007 takvim yılı hesapları, tarafımızca mali tablolar analizi 

yapılmak suretiyle incelenmiş ve bu doğrultuda tespitler yapılmıştır. 

 

X Gıda A.Ş’ nin 2005, 2006 ve 2007 takvim yılına ilişkin Bilançoların özeti 

aşağıdaki gibidir. 

 
 2005 2006 2007 

I. Dönen Varlıklar  3.659.345,89 2.112.619,41 3.037.700,15 

. A. Hazır Degerler 164.325,13 153.214,06 62.509,61 

. 1. Kasa  78.517,00 34.885,19 74.042,19 

. 2. Alınan Çekler  0,00 164.940,12 168.561,76 

. 3. Bankalar  85.808,13 43.977,65 6.301,16 

. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)  0,00 90.588,90 186.395,50 

. C. Ticari Alacaklar  2.064.427,57 900.952,66 1.485.359,26 

. 1. Alıcılar 547.165,42 540.832,18 1.167.609,11 

. 2. Alacak Senetleri  1.517.262,15 360.120,48 317.750,15 

. E. Stoklar  1.355.227,71 1.004.066,31 1.449.203,82 
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. 1. Ilk Madde ve Malzeme  223.286,49 166.992,27 170.862,79 

. 3. Mamuller  29.801,45 39.786,95 59.564,38 

. 4. Ticari Mallar  645.968,30 493.164,83 883.035,28 

. 7. Verilen Siparis Avansları  456.171,47 304.122,26 335.741,37 

. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 36.001,74 36.266,28 25.940,09 

. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler  36.001,74 36.266,28 25.940,09 

. H. Diger Dönen Varlıklar 39.363,74 18.120,10 14.687,37 

. 1. Devreden KDV  37.760,45 16.127,63 12.694,90 

. 4. Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar  1.603,29 1.992,47 1.992,47 

II. DURAN VARLIKLAR 397.596,36 341.959,77 316.429,57 

. D. Maddi Duran Varlıklar  322.346,42 283.399,87 306.496,01 

. 1. Arazi ve Arsalar  150.000,00 150.000,00 150.000,00 

. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar  6.620,27 9.464,77 88.463,98 

. 5. Tasıtlar   218.594,63 218.594,63 220.264,13 

. 6. Demirbaslar  6.409,13 14.452,04 17.810,18 

. 8. Birikmis Amortismanlar (-)  59.277,61 109.111,57 170.042,28 

. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  71.136,20 58.559,90 9.933,56 

. 1. Haklar  91.002,29 92.326,29 4.227,49 

. 5. Özel Maliyetler  2.800,00 2.800,00 9.468,76 

. 6. Diger Maddi Olmayan Duran Varlıklar  2.570,00 2.570,00 2.570,00 

. 7. Birikmis Amortismanlar (-)  25.236,09 39.136,39 6.332,69 

G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 4.113,74 0,00 0,00 

. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 4.113,74 0,00 0,00 

AKTIF TOPLAMI  4.056.942,25 2.454.579,18 3.354.129,72 

    

PASIF 4.056.942,25 2.454.579,18 3.354.129,72 

III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  3.327.416,04 1.812.412,53 2.629.333,80 

. A. Mali Borçlar  680.377,71 530.368,72 652.385,95 

. 1. Banka Kredileri 660.738,33 522.055,46 673.545,32 

. 2. Finansal Kiralama Islemlerinden Borçlar  24.367,26 15.607,70 0,00 

. 3. Ertelenmis Finansal Kiralama Borçlanma  4.727,88 7.294,44 21.159,37 

. B. Ticari Borçlar  2.391.792,26 1.124.801,30 1.692.369,79 

. 1. Satıcılar  1.368.298,26 951.532,80 1.570.764,79 

. 2. Borç Senetleri   1.023.494,00 173.268,50 121.605,00 

. C. Diger Borçlar 123.150,00 0,00 0,00 

. 5. Diger Çesitli Borçlar 123.150,00 0,00 0,00 

. D. Alınan Avanslar  91.043,37 115.892,22 248.307,04 
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. 1. Alınan Siparis Avansları  91.043,37 115.892,22 248.307,04 

. F.Ödenecek Vergi ve Diger Yükümlülükler  4.385,43 5.379,79 2.898,23 

. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar  708,85 946,01 767,76 

. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri  3.676,58 4.433,78 2.130,47 

. G. Borç ve Gider Karsılıkları  6.521,39 1.770,19 11.146,62 

. 1. Dönem Karı Vergi ve Diger Yasal Yükümlülük  6.910,57 2.511,81 16.087,74 

. 2. Dönem Karının Pesin Ödenen Vergi ve Diger  389,18 741,62 4.941,12 

. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 30.145,88 34.200,31 22.226,17 

. 2. Gider Tahakkukları  30.145,88 34.200,31 22.226,17 

IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  94.555,24 31,79 0,00 

. A. Mali Borçlar  94.555,24 31,79 0,00 

. 1. Banka Kredileri 68.327,39 0,00 0,00 

. 2. Finansal Kiralama Islemlerinden Borçlar  27.651,82 0,00 0,00 

. 3. Ertelenmis Finansal Kiralama Borçlanma 1.423,97 31,79 0,00 

V. Öz Kaynaklar 634.970,97 642.134,86 724.795,92 

. A. Ödenmis Sermaye 514.856,28 514.856,28 508.264,96 

. 1. Sermaye 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları  14.856,28 14.856,28 14.856,28 

. 4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)  0,00 0,00 6.591,32 

. C. Kar Yedekleri 7.396,24 11.534,25 12.734,42 

. 1. Yasal Yedekler  7.396,24 11.534,25 12.734,42 

. D. Geçmis Yıl Karları 86.868,90 108.580,44 114.544,18 

. 1. Geçmis Yıl Karları  0,00 108.580,44 114.544,18 

. F. Dönem Net Karı (zararı)  25.849,55 7.163,89 89.252,36 

. 1. Dönem Net Karı  25.849,55 7.163,89 89.252,36 

  

X Gıda A.Ş’nin 2005, 2006 ve 2007  takvim yılı ile ilgili olarak vermiş olduğu 

Gelir Tablosu özeti aşağıdaki gibidir. 
Dönemi 2005 2006 2007 

A- Brüt Satışlar 6.783.586,25 4.156.591,35 4.381.673,12 

1-Yurtiçi Satış 6.724.557,06 4.156.192,68 3.153.410,18 

2-Yurtdışı Satış 55.781,52 0,00 1.226.392,88 

3-Diğer Gelirler 3.247,67 398,67 1.870,06 

B-Satış İndirmleri 252.309,94 98.717,74 151.388,47 

1-Satıştan İadeler 140.156,37 43.945,36 92.048,03 

2-Satıştan İskontolar 112.153,57 54.772,38 59.340,44 
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C-Net Satışlar 6.531.276,31 4.057.873,61 4.230.284,65 

D-Satışların Maliyeti 6.003.646,07 3.657.328,07 3.558.835,73 

1-Satılan Mamul Maliyeti 3.495.625,87 1.129.764,69 1.352.776,42 

2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti 2.508.020,20 2.527.563,38 2.206.059,31 

Brüt Satış Karı veya  527.630,24 400.545,54 671.448,92 

E-Faaliyet Giderleri 380.483,60 293.100,30 388.149,55 

1-Pazarlama Satış Dağıtım Gid 318.313,13 225.446,03 314.341,23 

2-Genel Yönetim Giderleri 62.170,47 67.654,27 73.808,32 

Faaliyet Karı 147.146,64 107.445,24 283.299,37 

Diğer Faaliyetlerden Olan Gelir ve Karlar 46.641,11 82.491,96 39.628,24 

1-Kambiyo Karları 43.799,31 81.977,61 36.537,35 

2-Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 2.841,80 514,35 3.090,89 

Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar 47.197,87 92.452,82 61.914,06 

1-Kambiyo Zararları 47.197,87 92.452,82 61.914,06 

Finansman Giderleri 92.517,52 86.987,10 155.673,45 

1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 92.157,52 86.987,10 155.673,45 

Olağan Kar veya Zarar 54.072,36 10.497,28 105.340,10 

Olağandışı Gelir ve Karlar 748,60 0,00 0,00 

Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 748,60 0,00 0,00 

Olağandışı Gider ve Zararlar 12.715,44 821,58 0,00 

1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 12.715,44 821,58 0,00 

2-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 9.863,44 0,00 0,00 

Dönem Karı veya Zararı 32.242,08 9.675,70 105.340,10 

K. Dönem Karı, Vergi ve Diger Yasal 

Yükümlülük 6.910,57 2.511,81 16.087,74 

Dönem Net Karı veya Zararı 25.849,55 7.163,89 89.252,36 

  

Mükellef kurumun faaliyet gösterdiği öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve 

nişastalı ve ürünlerin imalatı alanında TCMB tarafından yapılan çalışma sonucunda 

oluşturulan DA - 156 Öğütülmüş Tahıl Ürünleri, Nişasta ve Nişastalı Ürünlerin İmalatı 

Tablosu aşağıdaki gibidir. 
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STANDART ORANLAR TABLOSU (*)
  SQ, Sektör tablosundan hesaplanan oran
  Q, Sektördeki firmaların oranlarının aritmetik ortalaması

  Sektördeki firmaların %25' inin oranı Q1'e (Alt Kartil) eşit ya da küçüktür 2005 2006 2007
  Sektördeki firmaların %50 'sinin oranı Q2'ye (Medyan) eşit ya da küçüktür SQ Q Q1 Q2 Q3 SQ Q Q1 Q2 Q3 SQ Q Q1 Q2 Q3
  Sektördeki firmaların %75' inin oranı Q3'e (Üst Kartil) eşit ya da küçüktür  
A-  LİKİDİTE ORANLARI

  1-Cari  Oran  (%) 174,7 167,2 107,5 139,5 191,5 175,3 202,5 107,6 140,8 274,1 173,3 200,6 109,7 141,7 240,0
  2-Likidite (Asit Test)  Oranı  (%) 98,0 85,6 40,8 72,3 107,2 98,1 97,9 36,7 74,4 140,4 92,5 98,5 40,6 72,8 130,6
  3-Nakit Oranı  (%) 24,9 21,7 2,9 10,2 32,0 32,4 25,4 1,2 8,7 35,3 24,6 21,4 3,2 9,0 24,4
  4-Stoklar / Dönen Varlıklar Oranı  (%) 39,4 46,8 29,8 44,3 64,6 41,4 50,2 32,8 46,3 66,8 43,9 49,6 30,4 47,9 68,3
  5-Stoklar / Aktif Toplamı Oranı  (%) 28,7 33,0 20,7 32,7 41,4 30,7 36,7 22,8 34,9 44,6 32,3 37,2 24,5 35,7 49,6
  6-Stok Bağımlılık Oranı  (%) 109,0 141,9 56,4 105,2 206,4 93,2 129,0 41,0 111,2 196,6 99,0 126,1 43,7 111,7 182,3
  7-Kısa Vadeli Alacaklar / Dönen Varlıklar Oranı  (%) 41,1 35,6 19,6 36,1 50,3 37,0 34,3 16,6 34,0 49,0 39,0 34,6 19,2 32,1 51,5
  8-Kısa Vadeli Alacaklar / Aktif Toplamı Oranı  (%) 30,0 26,3 13,7 24,4 37,9 27,5 26,4 11,9 25,2 37,4 28,7 27,2 14,3 24,2 39,4
 

B-  FİNANSAL YAPI ORANLARI
   1-Yabancı Kaynaklar  Toplamı / Aktif Topl. Oranı    (%) 48,2 53,1 33,7 54,2 75,7 49,6 56,2 37,6 58,5 77,4 50,7 55,7 35,0 57,0 77,5

  2-Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı Oranı  (%) 51,8 46,9 24,3 45,8 66,3 50,4 43,8 22,6 41,5 62,4 49,3 44,3 22,5 43,0 65,0
  3-Öz Kaynaklar / Yabancı Kaynaklar  Top. Oranı  (%) 107,6 120,7 31,0 79,2 150,4 101,7 106,4 25,3 67,4 144,2 97,1 116,6 28,6 69,6 143,2
  4-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar /  Pasif Top. Oranı  (%) 41,7 47,3 27,7 49,4 60,3 42,3 48,4 29,9 50,1 66,6 42,5 47,0 22,5 49,4 68,4
  5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  / Pasif  Top.Oranı  (%) 6,5 1,7 0,0 0,0 1,8 7,2 2,5 0,0 0,0 3,4 8,3 7,5 0,0 0,3 12,7
  6-Uzun Vadeli Yab.Kaynaklar / Devamlı Sermaye Oranı  (%) 11,1 4,5 0,0 0,0 5,6 12,5 9,3 0,0 0,0 9,3 14,4 13,8 0,0 0,4 22,8
  7-Maddi Duran Varlıklar (Net) / Öz Kaynaklar Oranı  (%) 43,4 60,0 28,7 46,5 80,1 41,3 54,0 21,1 40,7 69,6 42,7 52,7 19,2 38,3 71,1
  8-Maddi Duran Varlıkl.(Net) / Uzun Vad. Yab. Kaynaklar Or. (%) 347,8 798,5 127,4 331,0 1.053,4 287,6 446,6 83,3 248,4 546,1 254,5 320,6 89,5 179,8 312,9
  9-Duran Varlıklar / Yabancı Kaynaklar Toplamı Oranı  (%) 56,4 63,1 26,5 45,5 85,6 52,0 52,0 17,8 37,1 73,3 52,0 51,9 19,1 39,3 68,7
10-Duran Varlıklar / Öz Kaynaklar Oranı  (%) 52,4 63,9 32,3 55,7 86,4 51,1 60,5 24,6 49,1 77,6 53,5 61,7 23,4 44,6 81,9
11-Duran varlıklar / Devamlı Sermaye Oranı  (%) 46,6 58,9 28,6 53,7 80,7 44,7 54,9 22,7 45,6 72,6 45,9 49,3 21,7 43,0 67,4
12-Kısa Vad. Yabancı Kaynakl./ Yabancı Kaynakl. Top.Oranı  (%) 86,6 92,3 91,4 100,0 100,0 85,4 92,6 91,8 100,0 100,0 83,7 88,7 81,0 99,1 100,0
13-Banka Kredileri / Aktif Toplamı Oranı  (%) 27,4 20,5 1,9 14,8 34,9 27,1 24,6 5,6 19,3 42,6 27,1 24,5 3,9 25,0 38,2
14-Kısa Vad. Banka Kredileri /Kısa Vad. Yabancı Kaynakl.Oranı  (%) 54,6 32,7 1,4 24,9 57,9 52,4 37,7 1,5 33,8 65,2 51,2 35,3 2,9 27,8 61,0
15-Banka Kredileri / Yabancı Kaynaklar Toplamı Oranı  (%) 56,9 35,7 5,9 31,8 60,3 54,7 40,8 8,0 40,4 70,1 53,3 40,4 8,9 39,7 68,1

 16-Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı Oranı  (%) 72,9 71,7 65,6 75,6 85,6 74,2 74,8 64,9 80,8 88,9 73,6 76,1 66,8 83,3 88,3
17-Maddi Duran Varlıklar (Net) / Aktif  Toplamı Oranı  (%) 22,5 24,9 12,0 20,0 32,7 20,8 21,2 10,0 15,5 26,4 21,0 19,9 9,4 14,2 26,7

DA - 156 ÖĞÜTÜLMÜŞ TAHIL ÜRÜNLERİ, NİŞASTA VE NİŞASTALI ÜRÜNLERİN İMALATI

 

STANDART ORANLAR TABLOSU
  SQ, Sektör tablosundan hesaplanan oran  
  Q, Sektördeki firmaların oranlarının aritmetik ortalaması

  Sektördeki firmaların %25' inin oranı Q1'e (Alt Kartil) eşit ya da küçüktür 2005  2006 2007
  Sektördeki firmaların %50 'sinin oranı Q2'ye (Medyan) eşit ya da küçüktür SQ Q Q1 Q2 Q3 SQ Q Q1 Q2 Q3 SQ Q Q1 Q2 Q3
  Sektördeki firmaların %75' inin oranı Q3'e (Üst Kartil) eşit ya da küçüktür
C-  DEVİR HIZLARI

  1-Stok  Devir Hızı  (Kez) 0,0 6,4 3,6 5,2 8,5 4,8 5,5 2,7 4,4 7,2 4,5 4,9 2,6 3,9 6,6
  2-Alacak Devir Hızı  (Kez) 5,8 8,1 4,3 6,8 10,1 6,0 8,5 3,8 6,3 11,0 5,9 8,2 3,7 5,9 9,8
  3-Çalışma Sermayesi Devir Hızı  (Kez) 2,3 2,5 1,7 2,2 3,2 2,1 2,1 1,3 1,9 2,6 2,1 2,1 1,3 1,9 2,6
  4-Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı  (Kez) 5,3 7,2 2,5 5,3 10,9 4,8 6,6 2,0 4,0 10,4 4,9 6,7 2,2 3,8 9,7
  5-Maddi Duran Varlık Devir Hızı  (Kez) 7,3 10,6 4,7 7,6 13,3 7,4 12,0 5,1 9,2 15,6 7,3 12,7 5,7 9,7 17,1
  6-Duran Varlık Devir Hızı  (Kez) 6,0 9,1 4,3 6,7 12,0 6,0 9,8 4,6 7,5 13,2 5,8 10,5 4,1 8,3 14,0
  7-Öz Kaynaklar Devir Hızı  (Kez) 3,2 4,6 2,2 3,6 6,2 3,1 4,7 2,1 3,3 6,5 3,1 4,8 2,1 3,4 6,6
  8-Aktif Devir Hızı  (Kez) 1,6 1,8 1,2 1,7 2,1 1,5 1,6 1,1 1,3 2,0 1,5 1,6 1,0 1,5 2,0

D-  KARLILIK ORANLARI
  1-Kar ile Sermaye Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar
      a)Net Kar (Zarar) / Öz Kaynaklar Oranı  (%) 5,5 5,9 1,6 4,4 11,7 8,3 8,0 3,0 6,4 13,1 10,6 8,9 3,4 7,0 14,5
      b)Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Öz Kaynaklar Oranı  (%) 8,2 6,9 2,1 5,8 14,0 10,6 8,8 3,2 7,6 14,3 13,3 11,7 4,3 9,0 17,7
      c)Faiz ve Vergi Öncesi Kar (Zarar) /Pasif T.Oranı (Ekonomik Rantabilite) (%) 6,9 4,1 1,8 3,7 7,7 8,9 6,3 2,5 4,9 8,4 9,5 7,5 3,0 6,2 11,4
      d)Net Kar (Zarar) / Aktif Toplamı Oranı  (%) 2,9 2,2 0,7 2,0 4,0 4,2 3,3 1,2 2,5 4,8 5,2 3,6 1,0 2,8 6,0
      e)Faaliyet Karı (Zararı) / Faaliyetin Gerçekleştirilmesinde Kul.Varlık Oranı (%) 6,5 3,8 0,8 3,3 7,2 8,0 5,8 1,8 4,7 8,6 7,7 5,9 2,1 5,0 10,7
      f)Birikmeli (Kümülatif) Karlılık Oranı  (%) 6,1 3,6 0,1 1,1 5,3 7,6 3,6 0,1 1,0 5,0 7,5 2,9 0,1 0,9 3,5
  2-Kar ile Satışlar  Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar
      a)Faaliyet  Karı (Zararı) / Net Satışlar Oranı  (%) 3,8 2,5 0,5 2,1 4,3 5,0 3,6 1,5 3,3 5,7 4,8 4,3 1,9 3,7 6,6
      b)Brüt Satış Karı (Zararı) / Net Satışlar Oranı  (%) 12,9 10,3 6,7 9,9 12,9 13,6 11,3 7,5 10,6 14,5 12,7 11,1 8,0 11,4 13,6
      c)Net Kar (Zarar) / Net Satışlar oranı  (%) 1,7 1,5 0,6 1,3 2,2 2,7 2,1 0,8 1,6 3,3 3,4 2,5 0,9 1,8 3,9
      d)Satılan Malın Maliyeti / Net Satışlar Oranı  (%) 87,1 89,7 87,1 90,1 93,3 86,4 88,7 85,5 89,4 92,5 87,3 88,9 86,4 88,6 92,0
      e)Faaliyet Giderleri / Net Satışlar Oranı  (%) 9,1 7,7 4,9 7,4 9,6 8,6 7,8 5,4 7,2 10,1 7,9 7,4 4,5 6,3 8,7
      f)Faiz Giderleri / Net Satışlar Oranı  (%) 1,6 1,2 0,0 0,4 2,1 2,3 1,4 0,0 0,6 2,1 1,9 1,8 0,0 0,7 2,8
  3-Kar ile Finansal Yüküm.  Arasındaki İlişileri Gösteren Oranlar
     1-Faiz Ödeme (Karşılama) Oranı
        a)Faiz ve Vergi Öncesi  Kar (Zarar) / Faiz Giderleri Oranı  (%) 262,7 289,8 132,9 205,4 358,0 249,7 732,0 132,0 215,9 437,8 322,1 541,8 117,3 184,7 400,7
        b)Net Kar (Zarar) ve Faiz Giderleri / Faiz Giderleri  Oranı  (%) 209,3 258,0 123,1 187,9 306,8 217,6 786,3 136,5 213,6 422,2 276,4 426,5 111,9 173,3 329,5

    Firma Sayısı :  115 115 115 

(*) Gözlem sayısının 12'den az olduğu oranlar için hesaplama yapılmamaktadır.

DA - 156 ÖĞÜTÜLMÜŞ TAHIL ÜRÜNLERİ, NİŞASTA VE NİŞASTALI ÜRÜNLERİN İMALATI
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5.1 Likidite Yönünden Yapılan Analiz 

X Gıda A.Ş ‘nin 2007 dönemi incelemesi tarafımızca yapılmış olup 2007 gelir 

tablosu ve bilançosu oran analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan bu analizde T.C.M.B 

sektör verileri dikkate alınmak suretiyle hem firmanın finansal incelemesi yapılmış hem 

de vergisel yönden dikkat çeken taraflar belirtilmiştir. 

 

Daha öncede belirtildiği üzere likidite oranları işletmenin cari durumunun 

belirlenmesinde; dönen varlıkların ne derece güvence teşkil ettiğinin, varlıkların kalitesi 

ve likiditesi açısından incelenmesi gerekir. Bu nedenle,  işletmenin finansal tabloları 

likidite yönünden yapılan analize yer analiz edilmiştir. 

 

5.1.1 Cari Oran : 

 

Dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki sayısal ilişkiyi 

gösteren bir oran olan cari oran mükellefin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü 

gösteren oran olup firmanın 1.16 olarak hesaplanmıştır. Bu oran standart oran olan 

2’nin altında olup firmanın kısa vadeli borçlarını ödeme güçlüğü çekebileceğini 

göstermektedir. Bu oran ayrıca sektör ortalaması olan 1.73’ünde altında olup firmanın 

kısa vadeli borçları ödeme kabiliyetinin, sektör ortalamasının da altıdadır. Bu oran 2005 

takvim yılında 1,10, 2006 yılında ise 1,17 olmuş ancak 2007 yılında 1,16’ya düşmüştür. 

Firma hiçbir dönemde hem genel kabul görmüş oran olan 2’ye yaklaşamamış hem de 

her yıl sektör ortalamalarının altında kalmıştır. 

 

5.1.2 Likidite Oranı : 

 

 Dönen varlıklardan stokların çıkartılması ile oluşan tutarın kısa vadeli yabancı 

kaynaklara bölünmesi ile hesaplanan bu oran işletmenin her 1 TL. için ne kadar süratle 

paraya çevrilebilen likit dönen varlığı vardır, onu gösterir. X Gıda A.Ş’nin 2007 takvim 

yılında 0,60 olarak hesaplanmıştır. Burada firmanın stoklar kalemi çıkartıldığında 

firmanın ödeme güçlüğü yaşayabileceği ortaya çıkmaktadır. 2007 takvim yılı için 



 164

hesaplanan bu oran sektör oranının altında olup, 2005 yılında 0,66, 2006 yılında 0,45 

olmuştur.  

 

5.1.3 Nakit Oranı  : 

 

Hazır değerlerin kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile ortaya çıkan bu 

oran, firmanın elindeki nakit varlıkların, stokların satılamaması halinde kısa vadeli 

yabancı kaynaklarını karşılama oranını gösterir. Bu oran 2007 takvim yılında 0,02 

olarak hesaplanmıştır. Nakit oranı için 0,20 genel kabul görmüş bir orandır. Ancak 

firmanın 2007 takvim yılı nakit oranı genel kabul görmüş oranında altındadır.  Bu oran 

2005 yılında 0,04, 2006 yılında ise 0,02 olmuştur. Bu oran firmanın 2005 ‘den bu yana 

kısa vadeli borçları nakit varlıklarıyla ödemede olumsuzluk olduğunu ifade etmektedir. 

Ancak bu oranın düşüklüğü firmanın elindeki kaynakları nakit ve benzeri kaynaklarda 

tutmadığı anlamına gelse de firmanın satışların durması ve alacakların tahsil 

edilememesi halinde kısa vadeli borç yükünü ödeyemeyecek durumda olduğunu ifade 

etmektedir. 

 

5.1.4 Stok Bağımlılık Oranı : 

 

Likidite oranının 1’in altında olması halinde Stok Bağımlılık oranına bakmak 

gerekir ki bu oran X Gıda A.Ş’nin dönen varlıkları içersindeki stokların ağırlık oranını 

ve kısa vadeli borçlarını ödemede stokların önemini ortaya koyar. Stok bağımlılık oranı 

2007 takvim yılında 1,77 olarak hesaplanmıştır. Stok Bağımlılık Standart Oranı 1,26 

olup firmanın verileri standart oranın altındadır. Bu oran X Gıda A.Ş’nin kısa vadeli 

yabancı borçları ödemede stoklara bağımlı olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 

5.1.5 Likidite Yönünden Yapılan Analizin Vergisel Açıdan 

Değerlendirilmesi : 

 

X Gıda A.Ş’nin 2007 takvim yılı hesaplarının likidite yönünden yapılan analizde 

vergisel yönden dikkat çeken hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
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- 2007 takvim yılında Bilançosunda 673.545,32 TL tutarında Kısa Vadeli Banka 

Kredisinin kullanıldığı görülmektedir. Banka kredilerinde 2006 yılına göre 0,29 

oranında bir artış olduğu görülmektedir. Bu durum firmanın kendi adına kredi çekip 

firmanın ortaklarına veya grup firmalarına faizsiz olarak kullandırma ihtimalini ortaya 

çıkmaktadır. Bu durumda X Gıda A.Ş ‘nin 2007 döneminde örtülü kazanç dağıtımı 

olarak kabul edilip cezalı tarhiyat yapılma durumu söz konusu olabilir. 

 

- X Gıda A.Ş, 2006 yılında Mersin Serbest Bölge’de şube açmıştır. Firmanın, 

yaptığı tahıl  ithalatlarını serbest bölge üzerinden geçirmektedir. Bu husus 5520 Sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince Transfer Fiyatlaması ve Örtülü Sermaye hükümleri 

dikkat edilmesini gerektirmektedir.  

 

 - Firmanın kasasında 74.024,19 TL tutarında nakit para, 168.561,76 TL 

tutarında ise alınan çeklerin bulunduğu görülmektedir. Bu tutarların yüksek olması 

özellikle firmanın belgesiz giderinin bulunduğunu, firma ortaklarının firmaya ait nakdi 

kullanması veya belgesiz mal alışı gibi sebepleri olabilir. 

 

5.2  Finansal Yapı Yönünden Yapılan Analiz : 

 

5.2.1 Öz Kaynakların Aktif Toplamına Oranı : 

 

Öz kaynakların Aktif toplamına bölünmesi ile bulunan bu oran firmanın 

aktiflerini finanse ediş biçimini gösterir ve uzun dönem borç ödeme gücünü gösterir. Bu 

oran firmanın 2007 takvim yılı bilançosunda 0,21 olarak ölçülmüştür. Bu hem ülkemiz 

için genel kabul görmüş 0,40 hem de sektörün standart oranı olanı olan 0,55’den daha 

düşüktür. Bu durum firmanın varlıklarını borçla finanse ettiğini gösterir. Bu oran 2005 

yılında 0,15 iken 2006 yılında 0,26 olmuştur. Görüldüğü üzere öz kaynakların aktif 

toplamına oranı 2006 yılında 0,26 yükselmiş ancak 2005 yılında tekrar 0,21’e 

düşmüştür. Bu oranın düşüklüğü firmanın kısa süreli finansman yüküne muhatap 

olduğunu göstermektedir. 
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5.2.2 Yabancı Kaynakların Aktif Toplamına Oranı : 

 

Firma varlıklarının hangi oranda yabancı kaynaklar ile finanse edildiğini 

gösteren bu oran firmanın varlık finansmanda yabancı kaynakları hangi oranda 

kullandığını göstermektedir. Firmanın 2007 takvim yılına ait bilançosunda bu oran 0,78 

olarak ölçülmüştür.Bu oran T.C.M.B sektör ortalaması olan 0,50 oranından daha fazla 

olup bu durum, firmanın sektör ortalamasının üzerinde bir şekilde borçlandığını 

göstermektedir. Bu durum firmanın yabancı kaynaklardan kaynaklanan finansman yükü 

altında olabileceğini gösterir ki bu durumun vergi inceleme elemanınca dikkate alınması 

gerekmektedir. 

  

5.2.3 Öz Sermayenin Yabancı Kaynak Toplamına Oranı : 

  

Firmanın kaynaklarının finansmanında kullanılan öz kaynak ve yabancı kaynak 

arasındaki ilişkiyi gösteren bu oran, firma öz kaynağının yabancı kaynaklar için hangi 

oranda güvence olduğunu gösterir ki bu oran 2007 yılında 0,28 olup bu oran 2007 

takvim yılında sektör için hesaplanan oran olan 0,44’den daha düşük bir orandır. Bu 

durum firmanın yabancı kaynakları öz sermayeden saha fazla tercih ettiğini gösterir ki 

firmanın finansman yükünün karlılık üzerinde olumsuzluk yaratabileceğini gösterir.Bu 

durum ayrıca  firma ortaklarının, sermaye koymak yerine firmaya borç vermek suretiyle 

hem stopaj yükünden firmayı uzak tutmasını hem de firmanın finansman gideri yapmak 

suretiyle vergi matrahını aşındırmayı amaçlamış olabilir.  

 

5.2.4 Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı : 

  

Firmanın varlıklarını hangi oranda kısa vadeli yabancı kaynaklar ile finanse 

ettiğini gösteren bu oran ülkemizde % 50 oranında olması genel kabul görmüştür. 

Firmanın 2007 takvim yılındaki Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara 

Oranı 0,78 olarak ölçülmüştür. Bu durum firmanın kısa vadeli kaynaklar ile dönen 

varlıklar veya duran varlıkların ağırlıklı bir şekilde finanse edildiğini gösterir ki bu 

durum firma açısından risk taşımaktadır. Bu oran 2005 takvim yılında 0,82 , 2006 

yılında ise 0,74 olmuştur. Bu oran firmanın varlıklarını kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 
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finanse ettiğini göstermektedir. Bu durum firmanın, finansman yükünü arttırıcı bir etki 

yaratmaktadır ki 2007 takvim yılında firmanın kısa vadeli borçlanma gideri 155.673,45 

TL olmuştur. 

 

5.2.5 Maddi Duran Varlıkların Öz Sermayeye Oranı : 

 

Firma aktifinde bulunan duran varlıkların hangi oranda öz sermaye ile finanse 

edildiğini gösteren bu oran 2007 takvim yılında 0,42 olarak hesaplanmıştır. Bu oran 

firmanın duran varlıklarının finansmanında öz sermayeyi kullandığını gösterir ki bu 

firma için olumlu bir göstergedir. Bu oran 2005 takvim yılında 0,55, 2006 takvim 

yılında ise 0,53 olarak hesaplanmıştır.  

 

5.2.6 Duran Varlıkların Sürekli Sermayeye Oranı : 

  

Firmanın aktifinde bulunan duran varlık finansmanında kullanılan öz sermeye ve 

uzun vadeli yabancı kaynak toplamının hangi oranda olduğunu gösterir. 2007 takvim 

yılında firma Uzun Vadeli Yabancı Kaynak kullanmamıştır. Bu oran 2007 takvim 

yılında 0,44 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda bu oranın 1 ‘in altında olması firmanın 

net işletme sermayesinden yoksun olduğunu gösterir ki bu firma için önemli bir 

olumsuzluktur. 2005 takvim yılında bu oran 0,55 2006  takvim yılında ise 0,53 

olmuştur. 

  

5.2.7 Finansal Borçların Toplam Kaynaklara Oranı : 

  

Bu oran finansal borçların toplam kaynaklar içersindeki oranını göstermektedir. 

X Gıda A.Ş’nin 2007 takvim yılındaki bilançosunda 0,24 olarak hesaplanmıştır. Bu 

durumda firmanın 2007 takvim yılında toplam kaynakların önemli bir kısmının satıcı 

kredisi, müşteri avansı gibi finansman imkanıyla finanse edildiğini gösterir ki bu 

dönemde toplam kaynakların 0,59’u satıcı kredisi, 0,09 ‘u ise avanslardan 

kaynaklanmaktadır.  
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5.2.8 Finansal Yapı Yönünden Yapılan Analizin Vergisel Açıdan 

Değerlendirilmesi   

 

- X Gıda A.Ş’nin 2007 takvim yılında bilançosunda, ağırlıklı olarak yabancı 

kaynak kullanmaktadır.2007 takvim yılında yabancı kaynakların tamamının Kısa Vadeli 

Yabancı Kaynak olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu durum özellikle finansman 

giderlerin doğru olup olmadığının kontrolü gerekmektedir. 2007 takvim yılında bu oran 

0,78 olarak hesaplanmıştır. Bu oranın yapısını ağırlıklı olarak Banka Kredileri ve 

Satıcılar Hesabı oluşturmaktadır. Bu hesapların ağırlıklı olarak finansman giderlerinin 

doğru olup olmadığının tespitini gerekli kılmaktadır. 

 

5.3 Faaliyet Yönünden Yapılan Analiz 

 

5.3.1 Stok Devir Hızı 

 

X Gıda A.Ş yürüttüğü ticari faaliyet sonucunda hem bakliyatları toplu olarak 

almakta ve kendisi paketleme yaparak satış yapmakta hem de paketli ve çuvallı olarak  

alım satımını yapmaktadır. Bu durumda stok devir hızı hem mamul hem de ticari mallar 

olarak hesaplanacaktır. 

  

X Gıda A.Ş ‘nin 2007 yılında mamul devir hızı 22,71 olarak hesaplanmıştır. Bu 

durum işletmenin mamul stoklarının 16,07 günde bir yenilediğini göstermektedir. Bu 

oran 2005 yılında 117,29 iken 2006 yılına 28,39’a düşmüştür. Bu durum firmanın 

mamul stoklarının devir hızının arttığının göstergesidir. Bu işletme için olumlu bir 

durumdur. 2007 yılında bu oran için standart oran 4,5 olarak hesaplanmıştır ki firmanın 

mamul stok devir hızı standart orandan önemli ölçüde ayrışmaktadır. Oranın bu denli 

ayrı olması firmanın mamul stoklarını sektör ortalamalarının çok üzerinde bir oranda 

yenilediğini gösterir.  

 

X Gıda A.Ş’nin 2007 yılında ticari mal devir hızı 2,49 olarak hesaplanmıştır. Bu 

durum işletmenin ticari mal stoklarını 146,58 günde bir yenilediğini göstermektedir. Bu 
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oran 2005 yılında  3,88,  2006 takvim yılında ise 5,12 olmuştur. Bu durum işletmenin 

ticari mal stokunu sektördeki diğer firmalara göre daha kısa sürede yenilediğini gösterir. 

Bu oran firma için olumlu bir göstergedir. 

 

5.3.2 Alacak Devir Hızı  

 

İşletmenin alacaklarının paraya dönüşüm çabukluğu olarak tanımlanan alacak 

devir hızı, alacakların tahsil kabiliyetini ve likiditesini gösteren önemli bir ölçüdür. 

Firmanın alacak devir hızı 2,84 olarak hesaplanmıştır. Bu oran alacakların 128,52 günde 

tahsil edilebildiğini gösterir. X Gıda A.Ş için hesaplanan 2,84 oranı, T.C.M.B’ nin 2007 

yılında sektör oranı olarak hesaplanan 5,9 ‘un altındadır ki bu durum, firmanın sektör 

ortalamalarını altında alacaklarını nakde çevirdiğini gösterir ki firmanın 2007 takvim 

yılında Şüpheli Alacak Karşılığı hesabının olmadığı dikkate alındığında, firmanın mal 

satışlarını daha uzun vadede yaptığı anlamında gelmektedir ki bu firma adına olumsuz 

bir durumdur. 

 

5.3.3. Faaliyet Yönünden Yapılan Analizin Vergisel Olarak 

Değerlendirilmesi  

  

X Gıda A.Ş’ nin 2007 takvim yılı hesapları incelendiğinde, firmanın hem mamul 

hem de ticari mal devir hızı hesaplanmıştır. Bu oran mamul devir hızı 22,71 ticari mal 

devir hızı ise 2,49 olarak hesaplanmıştır. Burada dikkat edildiğinde mamul stok devir 

hızı ile ticari mal stok devir hızının birbirinden çok farklı oranlar olduğudur.  

 

Daha öncede açıkladığımız üzere mamul stok devir hızının çok yüksek oluşu, 

firmanın mamul stoklarını yenileme hızını gösterir. Bu durumun yüksek oluşu firma 
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adına arzu edilen bir durumdur ancak vergisel açıdan bakıldığında ise yüksek mamul 

stok devir hızı,  stoklar arasında belirtilmeyen belgesiz mal alışlarının olduğu, firmanın 

stoklarını düşük olarak değerlediği veya firmanın mamul stoklarına farklı nitelikte 

malların girdiği anlamına da gelebilmektedir. X Gıda A.Ş’ nin sektör olarak kayıt 

dışılığın fazla olduğu bir sektörde faaliyette bulunması bu ihtimalleri 

güçlendirmektedir.. Nitekim bu firma ile ilgili olarak tarafımızca yapılan fiili envanter 

çalışmasına istinaden yapılan kaydii envanter çalışması sonucu  aşağıdaki tablo ortaya 

çıkmıştır.  

 

Cinsi 
Dönem Başı 

Stok 

Dönem İçi 

Alışlar 

Dönem İçi  

Satışlar 
Olması Gereken Fiili Envanter Fark İçeriği 

Yerli Pirinç 238.862,46 52.000,00 222.158,70 68.703,76 96.745,00 28.041,24 B.Alış 

İthal Pirinç 28.691,50 98.000,00 130.443,50 16.752,00 2.734,00 14.018,00 B. Satış 

Kırık  Pirinç 3.555,54 0,00 6.501,80 -2.946,26 733,00 3.679,26 B.Alış 

Barbunya 13.461,40 73.000,00 25.190,90 61.270,50 40.918,00 20.352,50 B.Satış 

Fasulye 35.337,34 126.980,00 65.570,30 96.747,04 103.093,00 6.345,96 B.Alış 

Nohut 4.141,96 68.410,00 36.997,50 35.554,46 33.620,00 1.934,46 B.Satış 

Kırmızı Mercimek 74.700,24 40.000,00 98.770,20 15.930,04 9.871,80 6.058,24 B.Satış 

Yeşil Mercimek 42.391,04 43.930,00 53.509,90 32.811,14 22.509,48 10.301,66 B.Satış 

Bulgur 80.071,12 41.000,00 88.171,80 32.899,32 35.763,00 2.863,68 B.Alış 

Aşurelik Buğday 14.342,05 300,00 13.219,00 1.423,05 75,00 1.348,05 B.Satış 

 

Kaydi envanter tablosundan da anlaşılacağı üzere firmanın ağırlıklı olarak 

yurtiçinden, müstahsilden aldığı yerli pirinç, kırık pirinç , fasulye ve bulgurda belgesiz 

alış olduğu, ağırlıklı olarak ithal ettiği dolayıyla gümrük beyannamelerinde göstermek 

zorunda kaldığı ithal pirinç, barbunya, yeşil mercimek, nohut ve aşurelik buğdayda ise 

gibi belgesiz satış olduğu görülmektedir.  

 

Yukarıda yer alan tablo da görüldüğü üzere , mamul stok devir hızının çok fazla 

olması daha öncede aktardığımız üzere belgesiz mal alışının olabileceği anlamına 

gelmektedir ki tarafımızca firma nezdinde de yapılan fiili ve kaydi envanter çalışması 

sonucunda bu düzenlenen yukarıdaki tabloda bu durum ortaya konulmuştur.  
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5. 4  Karlılık Oranı Açısından Yapılan Analiz  

 

5.4.1 Net Karın Öz Sermayeye Oranı 

 

İşletme ortak veya ortakları tarafından sağlanan sermayenin bir birimine düşen 

kar oranını ortay koyan bu oran, özellikle yatırım yapanlar için önemli bir orandır. X 

Gıda A.Ş’nin 2007 takvim yılındaki oranı 0,08 olarak hesaplanmış olup bu oran 2007 

yılında hesaplanan sektör ortalaması ile aynıdır.  

  

5.4.2 Vergi Öncesi Karın Öz Sermayeye Oranı  

  

Vergi sistemindeki vergi oran farklılığının ortadan kaldırılması amacıyla yapılan 

bu analizde X Gıda A.Ş’ nin 2007 takvim yılındaki oranı 0,14 olarak hesaplanmıştır. Bu 

oran T.C.M.B Sektör Oranı ise 0,11 olup bu durum işletme adına olumlu bir durumu 

yansıtmaktadır. 

 

5.4.3 Faiz ve Vergi Öncesi Karın Varlıklar Toplamına Oranı 

 

Ekonomik rantabilite oranı olarak belirtilen bu oran, işletme karlılığını 

göstermektedir. Yapılan bu analizde 2007 takvim yılındaki oranı 0,03 olup bu oran, 

2007 sektör oranı 0,07’dir. Bu noktada firma verileri sektör ortalamalarının altındadır.  

 

5.4.4 Faaliyet Karı Net Satışlar Oranı  

  

İş hacmi rantabilitesi olarak bilinen bu oran işletmenin esas faaliyetlerinde ne 

ölçüde karlı olduğunu ortaya koyan bu oran 2007 takvim yılında işletmenin karlılık 

oranı 0,07 olarak ortaya hesaplanmıştır. Faaliyet karı 2005 takvim yılında 0,02 2006 

takvim yılında 0,03 olarak ortaya çıkmıştır. Bu firmanın karlılık oranının arttığı 

görülmektedir. Bu oran aynı zamanda sektör ortalamasının üzerindedir. Oluşan bu 

karlılık rakamı firmanın sektör ortalamalarının üzerinde karlılığa ulaştığına işaret 

etmektedir. 
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5.4.5 Brüt Satış Karı Net Satışlar Oranı   

  

Brüt satış karı, 2007 takvim yılında 0,16 olarak hesaplanmıştır. Bu oran 2005 

takvim yılında 0,08, 2006 takvim yılında ise 0,10 olarak ortaya çıkmaktadır. Brüt satış 

karlılığı görüldüğü üzere sürekli olarak artış göstermektedir. Firma ayrıca 2007 takvim 

yılında sektör ortalamasının üzerinde karlılık elde etmiştir. 

 

5.4.6 Net Kar Net Satışlar Oranı   

 

Net karın net satışlara oranı 2007 takvim yılına 0,02 olup, bu oran T.C.M.B 

tarafından 2007 takvim yılına ilişkin olarak hesaplanan standart oran olan 0,03 oranın 

altında kalmıştır. Bu oran firmanın sektör ortalamalarının altında bir net kara 

ulaşabildiğini belirtir ki bu durum firma açısından olumsuz bir durum oluşturmaktadır. 

 

5.4.7 Satılan Malın Maliyeti Net Satışlar Oranı  

 

Satılan malın maliyeti net satışlara oranı 2007 takvim yılında 0,84 olup bu oran 

T.C.M.B tarafından 2007 takvim yılına ilişkin olarak hesaplanan standart oran olan 

0,87’nin altındadır. Burada firmanın maliyeti hem sektör ortalamasının altındadır. Bu 

oran 2005 yılında 0,92 2006 yılında ise 0,90 olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum firmanın 

maliyetinin düşmekte olduğunu gösterir ki bu firma için olumlu bir göstergedir. 

 

5.4.8 Faaliyet Giderlerinin Net Satışlara Oranı  

  

Faaliyet giderlerinin net satışlara oranı 2007 takvim yılında 0,09 olarak 

hesaplanmıştır. Bu oran 2007 takvim yılındaki standart oran olan 0,07’nin üzerinde bir 

orandır. Bu oran 2005 takvim yılında 0,06 olarak 2007 takvim yılında ise 0,07 olarak 

hesaplanmıştır. Görüldüğü üzere firmanın faaliyet giderlerinin net satışlara oranı 

artmıştır. 
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5.4.9 Faiz Giderlerinin Net Satışlara Oranı   

 

Faiz giderlerinin net satışlara oranı 2007 takvim yılında 0,04 olarak 

hesaplanmıştır. Bu oran 2007 takvim yılındaki standart oran olan 0,01’in üzerinde bir 

rakamdır. Bu oran ayrıca 2005 takvim yılında 0,01 iken 2006 takvim yılında 0,02 olarak 

hesaplanmıştır. Bu durum firmanın sürekli olarak finansman yükünün arttığının 

göstergesidir. 

 

5.4.10 Karlılık Yönünden Yapılan Analizin Vergisel Olarak 

Değerlendirilmesi  

    

X Gıda A.Ş’nin 2007 takvim yılındaki bilanço ve gelir tablosu hesapları 

incelendiğinde karlılık oranlarının genel olarak sektör ortalamalarından daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Burada hesaplanan karlılık oranlarından Net Kar Net Satışlar 

Oranı, Faiz Giderlerinin Net Satışlara Oranı ile Faaliyet Giderlerinin Net Satışlara 

Oranı sektör ortalamalarının üzerindedir. Bu durum firmanın giderler yönüyle dikkat 

edilmesi gereken hususların olduğunu göstermektedir. Bu durumda vergi inceleme 

elemanı Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi açısından yapılan giderlerin Kanunen Kabul 

Edilen Gider olup olmadığı tespit etmeli, ayrıca yapılan gider faturalarının sahipleri 

hakkında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme fiilinden dolayı 

rapor olup olmadığını kontrol etmesi gerekir. 
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6. SONUÇ  
  

Devletin ekonomik ve sosyal hayattaki ağırlığı her ülkede farklı oranda olsa da 

oldukça etkili durumdadır. Devletin bu ağırlığına bağlı olarak sunmakla yükümlü 

olduğu hizmetlerin boyut ve niteliklerindeki gelişme gelire olan ihtiyacında da artışları 

zorunlu kılmaktadır. İşte, devletin gereksinim duyduğu ve boyutları artmış olan bu 

finansman kaynakları içerisinde en büyük payı vergilerin aldığı bilinmektedir ve bu 

oranlar ülkelerin toplam gelirleri içerisinde % 80-90’lar düzeyine kadar çıkabilmektedir.   

 

Bunun yanında giderek artan kamu harcamalarının karşılanmasında ana kaynak 

durumunda olan vergilerin ekonomik, sosyal amaçları etkin bir şekilde yerine getirmesi 

gereği ortadadır. Ancak vergiler toplanırken gerek idare, gerek mükellef ve gerekse de 

yasal çerçevede bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlara vergi 

yükümlülerince verginin bir yük olarak görülmesine karşın, bu yükün tüm yükümlülerce 

aynı ağırlıkta hissedilmediği de bir gerçektir. Bu nedenle yükümlüler aynı vergi 

karşısında farklı tutum ve davranışlar içerisine girebilmektedirler. Bu bağlamda,  

mükellefler aynı oranda vergi vermeme eğilimine girmekte ve vergiden kaçınma veya 

vergi kaçırma yollarına başvurmaktadır. 

 

Bu durum etkin bir denetim sisteminin ortaya konmasını gerekli kılmaktadır. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın etkin bir vergi sistemi için yaptığı çalışmalar önemli bir 

aşamaya gelmiş VEDOP, E-Beyanname, E- Haciz, E- Fatura gibi uygulamaları hayata 

geçirerek denetim sistemine kaynak oluşturacak yapıları ortaya çıkartmıştır. Ancak 

yapılan bu çalışmalar sadece mükellefiyet bilgilerine denetim elemanın daha hızlı bir 

şekilde ulaşmasını sağlamakta, denetim fonksiyonu doğrudan  yerine getirmemektedir. 

Dolayısıyla mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirip getiremediğinin denetimi 

tamamen, bu yetkiyle donatılmış kişilere kalmaktadır. 213 Sayılı V.U.K’nun 135 . md. 

vergi incelemesine sahip olanlar düzenlenmiştir. Ancak gerek yukarıda belirttiğimiz 

şartlar ve gerekse vergi inceleme elemanın sayısının yetersizliği etkin ve verimli bir 

denetim olgusunun ülkemizde yerleşmesini engeller niteliktedir. 
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Vergi İdaresi ve vergi inceleme elemanları oluşan bu olumsuzlukları en aza 

indirmek amacıyla modern inceleme teknikerinden faydalanmak zorunluluğu ile karşı 

karşıyadır. Bu tekniklerden birisi olan finansal tablo analizini biz bu çalışmamızda 

kapsamlı bir şekilde ele almaya çalıştık. Bu çalışmamızdan da anlaşılacağı üzere 

finansal tablolara vakıf bir inceleme elemanı, yapacağı analiz ile öncelikle incelediği 

mükellefi tanıyıp yapacağı vergi incelemesinin derinleşeceği noktayı saptar , yapacağı 

vergi incelemesinin türüne göre gerekli inceleme teknikleri ile hedeflediği noktalarda 

ilerler. Bizde örnek uygulamamızda görüldüğü üzere yaptığımız finansal tablo analizi 

ile derinlemesine araştıracağımız noktaları tespit ettik, buna ek olarak yaptığımız fiil 

envanter ve kaydii envanter çalışması ile öngördüğümüz firmanın belgesiz mal aldığı ve 

belgesiz mal sattığını ortaya koyduk. Bu firmayla ilgili olarak belgesiz alış ve satışları 

için tarafımızca yapılan inceleme sonucunda 23.222,75 TL tutarında özel usulsüzlük 

cezası kesilmiş, ayrıca yapılan belgesiz satış nedeniyle mükellefe 8.941,33 TL tutarında 

KDV  re’sen takdir edilmiş ve 1 kat oranında vergi ziyaı cezası kesilmiş, belgesiz alış 

nedeniyle 3.269,75 TL tutarında KDV sorumlu sıfatıyla firmadan istenmiştir. 
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