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CMYK

irketlerin mali
durumlarnn
bozulmas (2)
Şirketin Ortaklar
Kurulu/Genel Kurulca üçte
ikisi zayi olan esas sermayenin
tamamlanması yönünde karar
vermesi halinde bu karar
doğrultusunda ortaklardan
varlık girişi (nakit/ ortakların
cari hesap alacakları) yapılarak
esas sermayenin
tamamlanması
MEHMET
gerçekleştirilecek.
TÜRKER
Esas sermaye
tamamlamasının yapılması
TO Meclis Üyesi
halinde, iki şekilde muhasebe
Mali Müavirler
kaydı yapılabilir.
Meslek Komitesi
Birinci kayıt işlemi; esas
sermaye tamamlaması için ortaklar tarafından şirkete
ödenen tutar, ödenmemiş sermaye hesabına alacak
kaydı yapılacak ve bu kaydın yapılması halinde en
kısa sürede, esas sermayenin artırım işlemlerinin
gerçekleştirilmesi gerekecek.
İkinci kayıt işlemi; esas sermayenin tamamlanması
için ortaklar tarafından şirkete ödenen tutar özel fonlar
hesabına kaydı yapılabilir. Esas sermaye tamamlaması
için özel fonlar hesabına kaydedilen tutarın uzun
süreli olarak şirkette tutulması halinde, sermaye
tamamlaması yapmak üzere iştirakine ödeme yapan
tüzel kişi ortaklar açısından, bedelsiz (faizsiz) para
transferi yapan kurum olarak değerlendirilip, transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtım
hükümleri açısından eleştirilerek tarhiyata maruz
kalınabilir.
Sermaye tamamlamasında, iştiraklerine ödeme
yapan kurum olması halinde, ödenen sermaye
tamamlama tutarı sermayeye ilave edilmesi halinde,
iştirak payına dahil edilerek muhasebeleştirilmesi
gerektiği yönünde Maliye Bakanlığı’nın 16.11.1982
tarih ve 2213-925 sayılı muktezasında belirtilmiştir.
İkinci görüşte; sermayenin tamamlanması için yapılan
ödemelerin hissedar kurumda gider yazılabileceğini
ve bu gider yazmanın nedeni şirket zararını ortaklara
aktaran işlem olarak değerlendirilmesinden
kaynaklandığı yönündeki değerlendirme sonucunda
oluşmaktadır. Bu konuyla ilgili birinci görüş
doğrultusunda işlem yapılması gerektiği ağırlık
kazanmaktadır.
Örnek:
AB Anonim Şirketi’nin 31.12.2009 tarihi itibariyle
Şirketin sermayesi: 150.000,00 TL
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları: 20.000,00 TL
Kanuni ihtiyatlar: 25.000,00 TL
Olağanüstü yedekler: 120.000,00
Geçmiş yıllar zararları: (-) 365.000,00 TL
Dönem zararı: (-) 300.000,00 TL
Şirketin özkaynak: (-) 350.000,00 TL
Şirketin, 31.12.2009 tarihi itibariyle esas
sermayesinin 2.3 katı tutarında zayi olduğu
görülmektedir.
Bu şirketin sermaye tamamlaması yapması için
gereken tutar: 350.000,00 TL + 150.000,00 TL =
500.000,00 TL olup, şirketin esas sermayesinin üçte iki
veya yüzde 50 oranında zayi olmaması şartını göz
önüne alırsak; şirkete ortakları tarafından yapılması
gereken sermaye tamamlama tutarı, 500.000,00 TL ile
425.000,00 TL arasında olması halinde, sermaye
tamamlama tutarını esas sermayesine ilave ederek
sermayesini bu tutarda artırması gerekecek.
Sermaye tamamlama tutarının 500.000,00 TL olması
halinde muhasebe kayıtları şu şekilde yapılacak.
Tamamlama Hesabının Muhasebe Kayıtları:
Bankalar/Ortaklara Borçlar Hesaplarına 500.000,00
TL Borç, Özel Fonlar/Ödenmemiş Sermaye
Hesaplarına 500.000,00 TL alacak kaydedilecek.
Tamamlama tutarının tamamının ödenmemiş
sermaye hesabında kaydedilmesi ve sermaye
artırımında kullanılması halinde,
Ödenmemiş Sermaye Hesabına 500.000,00 TL borç,
Sermaye Hesabına 500.000,00 TL alacak kaydedilecek.
Tamamlama tutarının özel fonlar hesabına
kaydedilmiş olması halinde:
Özel Fonlar Hesabına 500.000,00 TL borç,
Ödenmemiş Sermaye Hesabına, 500.000,00 TL alacak
şeklinde gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması
gerekmektedir.
Şahsi görüşüme göre; sermaye artırımı yapacak
şirketin sermaye tamamlama tutarını ödenmemiş
sermaye hesabında göstererek gerekli kayıtlarını
yapması ve şirketin yapacağı sermaye artırımı
esnasında sicil memurluğunun talep edeceği
sermayenin ödendiğinin tespitine ait Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik / Yeminli Mali
Müşavirlik Raporunda; raporun düzenlendiği tarihe
yakın bir tarihi ihtiva eden mizandaki şirketin esas
sermayesinin, öz sermaye içinde değerinin üçte
ikisinin zayi olup olmadığının belirtilme zorunluluğu
bulunması nedeniyle, tespit raporlarıyla ilgili
yayımlanan tebliğ ekindeki örneğinde yer verildiği
için tescili yapan sicil memurlukları bu hususa
raporlarda yer verilip verilmediğini kontrol ederek
işlem yapılmaktadır.
Sonuç;
T.T.K’nın 324’üncü maddesine göre; esas
sermayelerinin 2/3’ünü yitiren Limited ile
Anonim şirketlerin, zayi olan sermayelerini
ortaklardan tahsil edecekleri varlıklarla
karşılayarak sermaye tamamlama işlemlerini
yapmaları ve tamamlama işlemini takiben
sermaye artırımında bulunarak faaliyetlerini
sürdürmeleri gerekmektedir.
Esas sermayelerinin 2/3’ü zayi olan
şirketlerin, ileride alacaklıları tarafından iflas ile
takibe neden olacak ortamı ortadan kaldırmaları
ve ticari faaliyetlerini normal şartlarda devam
ettirmelerine olanak sağlanmış olunacak.
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‘Sektörel yay›nlar
sektörünün her zaman
bir ad›m önünde olmal›’
Turkey Industry
Magazine
FRMALARIMIZIN yurt
dnda daha iyi
tannmasn
salamak
hedefiyle
yayn
hayatna
balayan
Turkey
Industry
Magazine,
2002’den bu
yana
yaynlanyor.

Hidrolik&Pnömatik
dergisi
HDROLK&Pnömatik
sektörü oldukça geni bir
uygulama alanna sahip.
Sektörün nitelikli bilgi
ihtiyacnn
karlan
masnda ve
tantmnda
öncü rol
oynayan
dergi,
2002’den
beri etkili bir
yayn
politikas
izliyor.

Sac leme
Rehberi
SAC leme Rehberi,
yeni teknolojilerden
sektörü ilgilendiren önemli
gelimelere kadar oldukça
zengin bir içerik sunuyor.
Rehber,
2005’ten
bugüne,
yenilikçi
yapsn haber,
röportaj ve
ürün
tantmlaryla
destekliyor.

Sektörel yayıncılık Türkiye’de gelişimini sürdürüyor. AjansMik Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Pelit, “İletişim kanallarının her geçen gün çeşitlendiği ve güçlendiği
bir ortamda, ortaya koyduğunuz değer de bu değişime göre şekillenebilmeli, hatta
sektörün bir adım önünde olmayı başarabilmeli” dedi.
YAHYA GÜL

987 yılında yayın hayatına MetalMakina
dergisi ile başlayan AjansMik Yayın
Grubu, yeni yayın ve
hizmetleriyle Türk
sanayicisinin bilgi ve iletişim
ihtiyacına nitelikli çözümler
sunuyor. Yayıncılık, reklam,
ajans ve matbaa hizmetleri, dijital
baskı, turizm gibi çözümleri tek çatı
altında toplayan AjansMik,
MetalMakina’nın yanısıra Endüstri
Magazin, Turkey Industry Magazine,
Hidrolik&Pnömatik, Sac İşleme Rehberi
dergilerini ve Makine Rehberini yayınlıyor.
AjansMik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Pelit, sektörel yayıncılıkla ilgili sorularımızı
cevaplandırdı.
MetalMakina’yı yayın hayatına çıkarırken
neyi hedeflemiştiniz?
MetalMakina, 23 yılı aşkın bir süredir yayın
hayatına devam eden, kapsamı ve etki alanı
itibariyle sektörde ilklere imza atmış önemli bir
iletişim ve tanıtım platformu niteliği taşıyor.
Makina ve metal işleme sektörünün nitelikli
haber ve bilgi ihtiyacını karşılamak üzere yayın
hayatına başlayan dergi, aradan geçen sürede
gelişen dinamikleri takip ederek devamlı yenilendi
ve sektörün gelişimine katkı sağlayan bir rol
üstlendi. İşte bu konum, dergimizin yayın hayatına
başladığı dönemde sahip olduğumuz heyecanın
gerçeğe dönüşmüş halidir.
Derginizi aynı konuda yayınlanan dergilerden
ayıran özellikler neler?
MetalMakina’nın kuşkusuz en önemli
farklılığı, makina ve metal işleme teknolojileri
sektörü odaklı yayın yapan ilk dergi olması.
1987 yılında ilk kez yayınlandığında, hem
sektörde hem de ulusal basında dikkatleri
üzerine çekmiş, büyük heyecan uyandırmıştı.
Ancak o günden bugüne değişen ve gelişen
sektörde kalıcı olmak, yalnızca geçmişi eskiye
dayanan bir dergiyle mümkün olamaz. Bu nedenle
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MetalMakina, her dönemde alanında yetkin
çalışanları istihdam etmiş, haber ve iletişim sağlama
yeteneğini en iyi şekilde değerlendirmiştir. İnsan
kaynağının başarısı her alanda olduğu gibi
sektörümüzde de büyük önem arz ediyor. Bu
felsefeyle çalışma arkadaşlarımızın birçoğu
uzun yıllardır bizimle beraber. Böylece
sektörü iyi tanıyan, sektörün ihtiyaçlarını
analiz edebilen geleceğe dönük bir
yaklaşımla çalışmalarımızı devam
ettiriyoruz. MetalMakina’nın yakaladığı
başarının bileşenlerinden bir diğeri ise
sektörümüzle devamlı iç içe olmamızdır.
Birçok sektör profesyoneli dergimizi
sahipleniyor, hatta gelecek projeksiyonlarını
şekillendirirken, dergimizden istifade ediyor.
Türkiye’de profesyonel anlamda gelişim süreci
devam eden sektörel yayıncılığın Avrupa’daki
örnekleriyle kıyaslandığında MetalMakina dergisi,
ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor.
Sektörel yayıncılığın zor ve keyifli
tarafları neler?
Sektörel yayıncılık Türkiye’de gelişimini
sürdürüyor. Ancak iletişim kanallarının her geçen
gün çeşitlendiği ve güçlendiği bir ortamda, ortaya
koyduğunuz değer de bu değişime göre
şekillenebilmeli, hatta sektörün bir adım önünde
olmayı başarabilmeli. Bu da hiç kuşkusuz ki yoğun
bir çalışma, araştırma ve uygulama süreci gerektirir.
Zamanı en verimli şekilde kullansanız dahi, kimi
zaman özel hayatınızdan ya da size keyif verecek
başka uğraşlardan taviz vermek zorunda
kalabilirsiniz. Ancak dergi matbaadan çıkıp,
okuyuculara ulaşmaya başladığı andan itibaren
hissettiğiniz mutluluk ve tatmin duygusu tüm
yorgunluğunuzu ve stresinizi alıyor. Yayıncılık,
sorumluluk gerektiren çok zor bir iş. Yine eş
zamanlı olarak bir tanıtım platformu özelliği taşıyan
dergimizin, ilan verenlere başarı getirmesinin
yükümlülüğü de bizim üzerimizde. Bilgilendirme
ve en doğru şekilde yönlendirme çabası omuzlarda
ağır bir yük. Ancak MetalMakina ile bunu yıllardır
başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz için zorlukları
işimizin doğal bir parçası olarak görüyor, sektörün
gelişimine olan katkımızın mutluluğunu yaşıyoruz.

MIDEST’in
40. y›l›na ‹TO
ayr›cal›€›yla
kat›lma f›rsat›

BU yıl 2-5 Kasım 2010 tarihleri arasında 40. kez
düzenlenecek olan MIDEST Yan Sanayi Fuarı’na
Türkiye’nin milli katılımı önceki yıllarda olduğu
gibi İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından
organize ediliyor. Avrupa’nın en büyük yan
sanayi fuarlarından olan MIDEST, Paris’te
düzenleniyor. Almanya, İspanya, İsviçre, İtalya,
Macaristan, Portekiz gibi ülkelerin yanında
dünyanın çeşitli ülkelerinden yan sanayi devi
firmaların katıldığı MIDEST Fuarı, iştirakçilere
yeni işbirliklerinin kapısını açıyor. Fuarda
sergilenecek başlıca ürün grupları arasında; metal
işleme, bağlantı elemanları, dövme, döküm,
imalat, yarı mamul metal ürünler, saç
şekillendirme, plastik - kauçuk ve kompozit
malzeme işleme, elektrik – elektronik, endüstriyel
hizmetler ve verimlilik prosesleri yer alıyor.
KAÇIRILMAYACAK AVANTAJLAR
Geçen yıl 25 bin 299 metrekarelik alanda 37
ülkeden 1.684 firmanın katıldığı MIDEST Yan
Sanayi Fuarı’nda bu yıl İTO ile bulunacak
firmaları cazip avantajlar bekliyor. Geçen yıl 27
Türk firmasının ürünlerini sergileme fırsatı
bulduğu fuara bu yıl Dünya Ticaret
Merkezi’nden (DTM) yüzde 60’ı bulan fuar
katılım teşviki sağlanacak. 2010 yılına özel kur
avantajı ile katılımcı firmalar için 1 Euro 1.9 TL
üzerinden sabitlendi. İTO organizasyonu özel
paket fiyatına göre stant metrekare satışı 390 Euro
yani 740 TL’den gerçekleşecek. Başvuru tarihinde
1.900 TL olarak yatırılacak katılım avansının
ardından firmalar, kalan bakiyenin yarısını 27
Ağustos 2010, diğer yarısını 17 Eylül 2010 tarihine
kadar ödeyebilecek. Türk firmaları bu yıl toplam
500 metrekarelik alanda yan sanayinin geldiği
noktayı İTO aracılığı ile dünyaya gösterecek.
İTO’nun organizasyonuyla MIDEST’e giden
firmalara katılım ücretiyle birlikte şu hizmetler de
verilecek: Stand inşaatı, temel dekorasyon
malzemeleri, elektrik bağlantısı ve temel
aydınlatma, İstanbul - Paris - İstanbul nakliye
organizasyonu, Türkiye-Fransa gümrük
giriş/çıkış işlemleri, malların sigortalanması,
fuarın genel kataloğunda, internet ortamında ve
İTO tarafından hazırlanan CD’de firma
bilgilerinin yer alması, fuar süresince iletişim
araçlarından faydalanma imkanı, ücretsiz fuar
giriş kartı temini.

GÖRÜ
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Narsist bir
nesil mi geliyor?
Jean M. Twenge ile W. Keith
Campbell’ın birlikte kaleme aldıkları
Kaknüs Yayınları arasından çıkan ‘Asrın
Vebası Narsisizm İlleti’ adlı kitapta,
internet çağının çok önemli bir yanılgısına
dikkat çekiliyor. Kitapta, özetle yeni
yetişen neslin narsist, yani kendine âşık,
kendini önceleyen bir metotla
yetiştiklerinin altı çiziliyor. Bunu tetikleyen
faktör ise internet ve getirdiği özel iletişim
imkânları.
Bu devasa kitle iletişim aracı bireye ‘Sen
de yapabilirsin’ fikrini zerk ediyor.
Nedir onun yapabileceği?
Şöhretli ve zengin insanlar gibi yaşamak
ya da her istediğine sahip olmak…
Peki, böyle bir şey gerçekçi midir?
Elbette ki hayır.
Zengin ve şöhretli insanlar gibi
yaşamayı kendine rehber edinen arka
sokak gençleri kullandıkları Twitter,
Facebook, Blog gibi sanal mecralarda
kendileri ile ilgili birçok özelliklerini
sergileyebiliyorlar. Dolayısıyla ‘meşhur’
oluyorlar. İşte sıkıntı tam burada başlıyor.
Gençler zamanla ben merkezciliğin
tuzağına düşüyor. Yazar, ‘pirenin veba
yayması’ kadar hızlı bir biçimde
narsisizmin yayıldığına dikkat çekiyor.
Daha çarpıcı olan ise 1980 kuşağının
gençleri artık anne-baba oluyor. Yirmili
yaşlarında internet ve imkanları ile tanışan
/ büyüyen nesil, kendi çocuklarına
gerçekle, sanalın farkını gösterebilecek mi?
Kendisi narsist eğilimler taşıyan bir
babanın çocuğunu nasıl gördüğünü
düşünsenize?
Yani tam Narsist oğlu narsist oluyor.
Eyvah eyvah!
Kötümser bakış açısı ile daha egosu
şişmiş nesillerin, kendi duygularından
başka hiçbir değeri olmayan yeni
jenerasyonun geldiğini söylemek
mümkündür. Ancak gençliğini sanal
şizofrenik kuyularda geçirdiği için
çocuğuna dengeli bir yaşam önerisi
sunabilen ebeveynler de olacaktır. Fakat
sanal ortamların çekici tarafı ve sürekli
yenilenen teknoloji durumu biraz gençlerin
lehine çeviriyor. Her ne kadar durum
böyle olsa da, aileler çocuklarıyla sevgiyi,
sıcaklığı paylaştıkları oranda zayiat
azalacaktır. Bir de her zaman yürürlükte
olan yaşamın kendine özgü terbiye
metodu zamanla herkesi rehabilite
edecektir. Dostoyevski’nin, “Gerçekten
büyük olağanüstülük yoktur” demesi de
belki bu yüzdendi.
Neyse, fidan dikmek için en uygun
zaman 10 yıl önceydi, ikinci en güzel
zamansa şimdi.
Arabesk tartışması üzerine

DÜNYANIN ÖNDE GELEN
41 ANA SANAY
LE BULU MA FIRSATI

IX.

RL

GÜNLER

(21 - 22 EK M 2010)
AB ELECTROLUX
FORD OTOMOT V
HITACHI EUROPE1-2-3
MAN
TÜRK DEM RDÖKÜM
ZODIAC
AIRFEL
BSH ATHENS
RTGEN
DÜRR SYSTEMS
MODULAR PANEL
IKEA
YKK METAL
SOUTHWEST

BOSCH
HITACHI PLANT
SIEMENS WIND POWER
TOYOTETSU
TUSA HAVACILIK
ANU GLOBAL
ÇEL KMOTOR
DIVISA
HYDAC
GEA ISISAN
HALLA OTOMOT V1-2
GHE OTOMOT V
SIST ENDÜSTR
PIRIE ENTERP.

ALARKO CARRIER
ARÇEL K1-2
GENERAL MOTORS
OTOKAR
AISIN EUROPE
TIRSAN
EMERSON 1-2
SWEDMEC AB
TELSAMA
OMEGA ENG.
ZFLEMFÖRDER
TRI Sp.zo.o
BFT S.P.A.

Yan sanayici KOB ’lerimizin d pazarlara yönlendirilmesi yoluyla ülkemiz ihracat n ülkeler ve
ürünler itibariyle çe itlendirilerek artt lmas
sa lamak üzere, 2002 y ndan bu yana
düzenlenen birli i Günleri Organizasyonunun 9.su 21-22 Ekim 2010 tarihlerinde Odam zda
düzenlenecektir.
Otomotiv, makina, beyaz e ya ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteren, metal, plastik,
kauçuk, elektrik & elektronik vb. yan sanayi alanlar nda imalat yapan, konusunda uzmanla
personele sahip, ilgili kalite belgesi bulunan ve yurt d na aç lmak isteyen yan
sanayicilerimizin Odam z internet sitesindeki www.ito.org.tr ana sayfada “IX.
RL
GÜNLER ” ba
alt ndaki ana sanayici taleplerini incelemeleri ve “Yan Sanayici Ba vuru
Formu”nu doldurarak Odam z Türk Yan Sanayi Borsas ’na 27 A ustos 2010 tarihine kadar
faks yoluyla iletmeleri önemle rica olunur.
leti im:
Türk Yan Sanayi Borsas
Tel
:0212 455 6233, 6236, 6225, 6217
E-posta :yansanayi@ito.org.tr
Faks
:0212 513 82 19

“Türk Yan Sanayi Borsas 20. y

kutluyor”

Geçtiğimiz günlerde piyanist Fazıl
Say’ın hem yaşam biçimi hem de müzik
türü olarak arabesk kavramı üzerine
yaptığı nahoş tespitler büyük tartışmalara
neden oldu. Tartışmaya katılan herkes
konuya girmeden önce Fazıl Say’ın ne
kadar önemli bir sanatçı ve ‘deha’
olduğunu söyledikten sonra fikrini beyan
ediyordu. Tartışmacıların bir nezaket
gereği bunu yaptıklarını düşünsek bile
aynı nezaketi karşı tarafın göstermemesi
büyük bir eşitlik sorunu doğuruyor.
Çünkü Fazıl Say, ‘dünyaca ünlü’ olduğu
için hiçbir ölçüye riayet etmiyor, son
derece pervasız bir üslupla kendi
düşüncesine, yaşam biçimine uymayan
herkesi ve her şeyi suçluyor.
Konunun bir diğer tarafı ise tartışılan
fikir sahibinin şöhreti ve sanatsal yetisi
değil ki, bir kavram olarak arabesk… Bir
yönüyle sap ve saman karıştırılıyor. Yine
tartışmacılardan bazıları Fazıl Say’ı hiç
dinlemedikleri halde sanki dinliyormuş ve
yorumundan haberdarmış gibi davranarak
sözümona geniş bir müzik ilgisi olduğunu
kanıtlamaya çalışıyor. Yapmayınız,
etmeyiniz, inandırıcı olmuyor.
Benim kanaatim, her toplumun, her
kültürün kendi özel şartları vardır, geçtiği
evreler vardır.
Avrupa’nın geçirdiği evreleri bizim de
geçirmemiz gerektiğinin altını çizerek
hedefi oraya kitlemek, bu
gerçekleşmiyorsa o toplumun iflah
olmayacağını söylemek büyük bir
açmazdır. Türkiye son yüzyılda ‘çok
büyük’ bir değişim geçirmiştir. Bunu tam
anlamıyla idrak etmeden analizlere
girişmek negatif sonuç verecektir. Madem
müzikten hareketle toplumu analiz
ediyoruz, o halde Timur Selçuk ve Orhan
Gencebay’ın fikirlerine başvurmak daha
doğru bir tercih.

