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Ozet: Finansal tablolar, ilgili kullamcilarin ekonomik kararlar alma noktasinda ihtiyap duydugu en temel enstrumanlar
olup ger?ekle§mi5 ve tahmine dayali birpok bilgi ipermektedir. Bu pali§ma, tahmine dayali bilgilerin duzenlenmesi ile
ilgili muhasebe standartlarindan TMS 37 Kar§iliklar, Kojullu Borplar ve Ko$ullu Varliklar standardmi ele alarak
kar$iliklarm finansal tablolarda hangi ba§lik ve tutarlarda yer aldigmi ve sektorel anlamda kullamm duzeylerini tespit
etmeyi amaplamaktadir. Qalismanm brneklemini BiST 100 Endeksi'nde 2015 - 2018 yillari arasinda kesintisiz faaliyet
gosteren ve finansal olmayan 9 farkli sektorden 63 §irket olu§turmaktadir. Ara§tirmada elde edilen sonuplara gore,
ilgili donemde 68 farkli karjilik turu raporlanmi? ve bu karjiliklardan 52'si kisa vadeli kar§iliklar ve 16'si uzun vadeli
kar§iliklar olarak tespit edilmijtir. Raporlanan karÿiliklar tutarlari vade ayrimi yapmaksizin incelendiginde, en yuksek
oranlar %38 ile kidem tazminati karjiligi, %11oramyla garanti karÿiligi ve diger yuksek orana sahip kar§ilik ise %10 ile
dava kar§iligidir. Kisa vadeli kar§iliklarin yaklaijik %21’ini Dava Karjiligi, %20'sini Garanti Gider Kar§iliklari ve %13'unu
Prim Kar§ilifi olusturmaktadir. Raporlamada tekrarlanma sikligi apisindan kisa vadeli kar§iliklara yonelik bir siralama
gerpekle5tirildiginde ise karjilik tutarlarmin yakla§ik %27'si Dava Kar§iligi, %20'si Kullamlmayan izin Karsiligi ve %13'u
Diger Karjiliklar jeklindedir. Uzun vadeli kar§iliklarda ise Kidem Tazminati Kar§iligi if in ayrilan tutartoplam kar5iliklarin
yakla§ik %69'unu olufturmaktadir. Sektorler afisindan durum degerlendiriIdiginde sektorlere dzgu karjiliklarin
belirleyici oldugu sonucuna ula§iImi§tir. Nitekim, Madencilik sektorunde Oevre Rehabilitasyonu Karjiligi, injaat ve
Bayindirlik sektorunde Maliyet Giderleri Kar§iligi ve Teknoloji Sektorunde ise Garanti Gider Kar§iliklari dikkat feken
sonuflar arasindadir.

Anahtar Kelimeler: TMS 37, Kar§iliklar, Borsa istanbul

Investigation of the Use of Provisions in Firms: BIST 100 Application

Abstract: Financial statements are the basic instruments that include actual and predictive information which helps
the users to make economic decisions. This study aims to determine the titles and the amounts of provisions in the
financial statements and their level of use in the financial statements by considering TAS 37 Provisions, Contingent
Liabilities and Contingent Assets which is one of the accounting standards related to the regulation of forecasted
information. The sample of the study consists of 63 companies from 9 different non-financial sectors operating in the
BIST 100 Index between 2015 and 2018. According to the results of the study, 68 different types of provisions were
reported in the sample period and 52 of these provisions were identified as short term provisions and 16 as long term
provisions. The highest rates are 38% for severance pay provision, 11% for guarantee expense provision and 10% for
litigation provision, when the reported provisions are analyzed without any maturity. Approximately 21% of the short¬
term provisions consist of the litigation provision, 20% for the Guarantee expense provisions and 13% for the premium
provisions. When the short-term provisions are ranked in terms of frequency, approximately 27% is litigation
provision, 20% for unused vacation provision and 13% for other provisions. The amount allocated for severance pay
provision in the long term constitutes approximately 69% of the total provisions. According to the sector results, it is
concluded that sector-specific provisions are decisive. For example, environmental rehabilitation provisions in mining
sector, cost expenses provisions in construction and public works sector and guarantee expenses provisions in
technology sector are among the noteworthy results.

Anahtar Kelimeler: IAS 37, Provisions, Borsa Istanbul

i. GiRi$
Finansal faaliyetlerin dili olan muhasebe, ekonomik kararlara hizmet ettigi igin bilgi ihtiyaci arttikga
muhasebe bilimi geli§meye devam etmektedir. Bu kapsamda hazirlanan finansal tablolar, muhasebe
ilkeleri ve temel kavramlari, muhasebe politikalari ve muhasebe standartlari perpevesinde
duzenlenmektedir (Ozkan ve Kocami§, 2011: 191). Kaynagmi ihtiyatlilik, tarn apiklama, donemsellik ve
sosyal sorumluluk ilkelerinden alan karpilik kavrami ipletmeleri olasi belirsizliklere karpi korumayi esas alir
(Ozkan, 2000: 180). Karjiliklar literaturde aktif deger azalij karjiliklari ile borp ve gider karpiliklari olmak
iizere ikiye ayrilmaktadir. Bu karpilik turlerinden aktif deger azalij karpiliklari palipmamn konusu olan TMS
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37 Karpiliklar, Kopullu Borplar ve Kopullu Varliklar standardi kapsaminda degildir. Karpiliklar, Turkiye
Muhasebe Standartlari'nda "gerpeklepme zamam veya tutari belli olmayan yukumluluk" olarak
tammlanmaktadir (Orten vd.; 2019: 444).

Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarmin kullamm alam yayginlaptikpa "kar§iliklar" konusu daha pok
gundeme gelmiptir. Muhtemel borplar olan karpiliklarin guvenilir bir bipimde tahmin edilmesi, finansal bilgi
kullamcilari apisindan dogru bilgiye eripme ve finansal bilgi manipulasyonunu onleme noktasinda onem
arz etmektedir (Adiloglu ve Yucel, 2017: 13). £unku karpiliklarin gepmipte yapilan bir iplemin sonucunda
meydana gelmesi, borplarin gizlenmesine yol apabilmektedir. Aym zamanda gepmipte yapilan bir iplemden
kaynaklanmasi sonucu vergi odakli muhasebe tutma alipkanligi olan ipletmelerde soz konusu "karpiliklar"
ihmal edilmektedir. Bu durum, ipletmenin yukumluluklerinin fazla, oz kaynaklarmin ise du§uk duzeyde
raporlanmasina neden olmaktadir (Orten vd., 2019: 443). ipletmelerin karpiliklar, kopullu borp ve kopullu
varliklari oldugu gibi raporlamamasi finansal duruma yonelik eksik bilgi sunumuna yol apmaktadir
(Yildirim, 2016: 1307).

Bu palipmamn temel amaci Vergi Usui Kanunu ve muhasebe standartlarinda yer alan "Karpilik" kavrammi
inceleyerek farkli sektorlerde faaliyet gosteren ipletmelerdeki karpilik kullamm yapismi analiz etmek ve
baplica karpilik turlerini belirlemektir. Bu dogrultuda, palijmamn ikinci bolumunde "TMS 37 Kar§iliklar,
Kopullu Borplar ve Kopullu Varliklar" standardi temel hatlariyla ele alinmip ve upuncu bolumde literatur
incelemesine yer verilmiptir. Araptirma tasarimi bolumunde BiST 100 Endeksi'nde, 2015-2018 yillari
arasinda kesintisiz faaliyet gosteren 9 farkli sektorden 63 i§letme orneklem kapsaminda ele alinarak elde
edilen bulgulara degerlendirilmij ve sonup bolumunde ise genel saptamalar ve degerlendirmeler
sunulmujtur.

2. TMS 37 KARSILIKLAR, KO§ULLU BORPLAR VE KO$ULLU VARLIKLAR STANDARDININ
iNCELENMESi

2.1. Standardin Amaci ve Kapsami

TMS 37 Karjiliklar, Ko§ullu Borplar ve Ko§ullu Varliklar standardi 31.12.2005 tarihinden itibaren
uygulanmak uzere 15.02.2006 tarih ve 26081sayili ResmT Gazete'de yayimlanmij olup karjiliklarin finansal
tablolara alinma kistaslari ve olpum esaslarim apiklamaktadir. Standarda gore karpiliklarin nitelikleri,
zamanlari ve tutarlari hakkinda gerekli bilgiler dipnotlarda apiklanmalidir. Ayrica standart belirsizliklere
firsat vermemek ipin, karpiliga benzeyen ko$ullu borp, borp ve gider tahakkuku kavramlari ile karpilik
kavrami arasindaki farklari ortaya koymaktadir. Buna ek olarak standart, karjilik ayirmak ipin ko§ullarin
neler oldugu, nasil degerlenecegi ve finansal tablolarda nasil gosterilecegi konularina apiklik getirmektedir
(Orten vd., 2019: 444).

Standartta kar§ilik kavrami ipin yer alan "zaman ve tutarlarina ilipkin kesinlik olmayan borp" tammina
dayanarak, karpiliklarin objektif olmamasi nedeniyle manipulasyona apik oldugu peklinde bir
degerlendirme yapilabilir. funku karpiliklar, ayrildigi donemde ipletmenin karimn dupuk, hesabin
kapatildigi donemde ise karin yuksek gbzukmesine neden oldugu ipin ipletmeler karli bir imaj olupturabilir
(Tosunoglu ve Cengiz, 2019: 62). Standart, ipletmelerin gereginden pok karpilik ayirip karlilik durumunu
belirlemesini engellemek ipin "ancak gepmip bir olaydan kaynaklanan mevcut yukumluluk halinde karpilik
ayrilabilir" partim ifade etmiptir (Cebeci ve Cavlak, 2018: 112). Boylece kar yonetiminin engellenip yalmzca
gerpek karpiliklarin ayrilmasi saglanmiptir (Yukpu ve Yapar, 2013: 7).

Standartta belirtildigi uzere "karpilik" terimi bazi ulkelerde "amortisman", "varliklarda deger dupuklugu"
ve "pupheli alacaklar" kavramlari ile ifade etmektedir. Bu kavramlar varliklarin defter degerindeki
degipiklikler olarak adlandirildigi ipin bu standardin kapsamina girmezler (Ozkan ve Kocamip, 2011: 196).
ipletmeler, bazi durumlardan kaynaklanan karpiliklar harip, muhasebe kayitlarim bu standart hukumlerine
gore uygular. Bu durumlar, ekonomik apidan dezavantajli sozlepmeler harip, belirli kopullar altinda
yururluge girecek sozlepmelerden kaynaklanan ve TFRS 9 Finansal Araplar kapsamindaki finansal araplardir
(teminatlar dahil). Bunun yam sira diger bir standart kapsaminda apiklanan inpaat sbzlepmeleri, gelir
vergileri, kiralamalar, palipanlara saglanan faydalar, sigorta sozlepmelerinde bu standart hukumleri
uygulanmaz (Gokpen vd., 2016: 555). Karpiliklar, gepmip birolaydan kaynaklanan mevcut biryukumlulugun
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(hukuki veya zimni) bulunmasi, yiikiimliilugiin yerine getirilmesi igin ekonomik fayda igeren kaynaklarin
i§letmeden <pkma riskinin muhtemel olmasi, yiikiimliiliik tutarinm giivenli bir bigmde tahmin edilebiliyor
olmasi durumunda finansal tablolara yansitilir (Esendemirli ve Yeginboy, 2014: 115).

Kar§iliklarin muhasebele§tirilmesine ilijkin ornek1bir muhasebele§tirme kaydina asagida yer verilmijtir;

"X pimento Sanayi ve Ticaret A.$.'nin IFRS'ye gore hazirlcman 31.12.2018 tarihlifinansal durum tablosunun
23 numarali dipnotunda kanuni davalarla ilgili agiklamalara yer verilmigtir. Rekabet Kurumu X girketinin
de iginde bulundugu bazi pimento girketlerinin Marmara Bolgesindekifaaliyetleri uzerinde yaptigi inceleme
sonucunda, soz konusu girketlerin rekabetin korunmasi hakkmdaki kanunu ihlal ettiklerine karar vermig ve
Damgtay yolu agik olmak iizere X girketine 04.03.2018 tarihinde 974.324 TL (yasal kayitlarda) para cezasi

verildigini sozlii olarak agiklamigtir. Bu ceza He ilgili olarak X, gerekgeli kararm kendisine teblig edilmesini
takiben kararm haksiz oldugu gerekgesiyle Damgtay'a bagvurmayi planlamaktadir. X, bu ceza He ilgili
yapilacak odemeleri paranm zaman igindeki degerini de dikkate alarak hesaplamig ve 716.834 TL'ye
indirgenmig kargilik tutarmi 31.12.2018 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolarma yansitmigtir. Bu
durumda, standarda gore kargilik ortaya gikmigtir ve kargilik tahakkuk ettirilecektir. §irket, dipnotlarda
agikladigi ve kargilik ayirdigi tutari agagidaki gibi muhasebelegtirecektir."

/

659 DiGER OLAGAN GiDER VE ZARARLAR

659.21Diger Ceza ve Tazminat Karjiligi
379 DiGER BORC VE GiDER KAR$ILIKLARI

716.834

716.834
/

2.2. Kar$iliklar ve Ko§ullu Borglar

Kar$ilik ayirabilmek i?in gegmijte dogan yukumlulugun, yerine getirilmesinin kanunen zorunlu olmasi veya
olayin, soz konusu ijletmenin ilgili yukiimliiliigii yerine getirecegine dair diger taraflar nezdinde gegerli
beklentiler yarattigi, zimni kabulden dogan bir yukumluliik olmasi gerekmektedir (Ozkan ve Kocamij,
2011: 201). Dolayisiyla karjiliklar "muhtemel" yiikiimliiliik olarak adlandirilirken, ko§ullu borÿta
yukumluluk heniiz meydana gelmedigi igin "miimkun" yukumluliik olarak adlandirilmaktadir (Cebeci ve
Cavlak, 2018: 111). §ekil l'de karjiliklar ve kojullu borÿlar arasindaki fark ortaya konulmu§tur. Standart,
karjiliklarin bilanÿoda, ko$ullu borglarin ise dipnotlarda afiklanmasim onererek, muhasebele§tirme
agsindan karjiliklar ve ko§ullu borglari birbirinden ayirmaktadir (Akfa ve Gonen, 2015: 92).

1Ornek muhasebe kaydi Gokfen vd. (2016: 565) eserinden uyarlanmijtir.
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§ekil 1: Kargilik- Kogullu Borg Karar Agaci

Ba$langi(

{}
Yukiimliiluk yaratan
bir olayin sonucu
olu$an mevcut
yukiimliiluk?

[HAYJR> Olasi
yukiimliiluk [HAY|R>-

f #
[HAYm> —Uzak ihtimalOlasi £iki$

[HAYJR>Guvenilir
tahmin

$
Kosullu bors
dipnotlarda
.afiklanmah,

Bir§ey
yapilmamaliSaglanmali

Kaynak: Akbulut (2012: 862).

Standartta kogullu yukumluluk (kogullu borg), "Gegmig olaylardan kaynaklanan ve igletmenin tarn
anlamiyla kontrolunde bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayin ileride gergeklejip
gergeklegmemesi ile mevcudiyeti teyit edilebilecek olan yukumluluk" §eklinde tanimlanmaktadir. §arta
bagli varliklar (ko§ullu varliklar) ise, planlanmayan ve beklenmeyen olaylar sonucu ortaya gikar ve
aktiflerde artiga neden olur (Orten vd., 2019: 446). Ornegin, lehte agilan davalar, alinan teminatlar ve i§
garantileri §arta bagli varliklar arasinda yer almaktadir. Kogullu varliklarin diger goriintusu olan "gizli
yedekler", du§uk degerleme yapilan aktiflerin sonucunda olugur. Borg kargiliklari ise garantili sati§
kargiliklari, satig primi kargiliklari, vergi davalari kargiliklari, gevre zararlari tazmin kargiliklari, dezavantajli
sozlegme kargiliklari, hizmet suresi sonunda kurulug yerinin veya tesislerin ilk halleri ile teslimi, yeniden
orgiitlenme giderleri gibi gekillerde ortaya gikarlar. Kogullu borglara ornek olarak ise verilen teminat
mektuplari, alinan teminat senetleri, kefaletten yukumlulukler, verilen ipotekler gosterilebilir (Orten vd.,
2019:445).

Kargiliklarin hepsi zaman ve tutar bakimindan belli olmamasi nedeniyle kogulludur. Ayrica bu ozelligiyle
"kargiliklar" ticari borglar ve tahakkuklardan ayrilir. Ticari borglar, alinan mal veya hizmetler adina 5denen
resmi borglarken, tahakkuklarda odeme henuz gergeklegmemigtir. Kargiliklar finansal tablolarda ayri yer
ahr, tahakkuklar ise gogunlukla borglara bagli olarak gosterilir (Yildirim, 2016: 1308). igletmeler genellikle
finansal raporlarinm "Finansal Tablolarin Sunumuna iligkin Esaslar" boliimunde kargilik, kogullu borg ve
kogullu alacaklari hakkinda agiklamalara, kargilik tiirlerine ve kargilik ayirirken yapilan varsayimlara yer
vermektedir. Donem bagi tutarindan donem sonu tutarina ulagilincaya kadar kargiliklarda olugan
degigimler ise bilangoda "Borg Kargiliklari" hesap kaleminin dipnotunda agiklamr. Dipnotlarda kargilik
hesaplarinin bir onceki yilla kargilagtirilmali verilmesi zorunlu degildir (Orten vd., 2019: 454).
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2.3. Kar$iliklarin Tahmini
Finansal tablolarda yer alan bazi bilgiler donem iginde yapilan muhasebe kayitlarindan olugurken bazilari
tahminler gergevesinde ve donem sonunda yapilan kayitlardan meydana gelmektedir. Kargiliklar,
tahminlere dayali olmasi nedeniyle objektif bir kavram olmadigi igin, burada onemli olan husus dogru
tahmin edilmesi ve donem sonu borglarina dogru yansitilmasidir (Tosunoglu ve Cengiz, 2019: 62).
Kargiliklarin tahminlere dayanmasi guvenilirligini azaltmamakla birlikte gergekgi tahminler, finansal
tablolarda yansitilan bilgilerin dogrulugunu arttirmaktadir (Akbulut, 2012: 870). Kargilik tutarinin tahmin
edilmesi ve olgulmesiyle ilgili TMS 37 Standardinda beklenen deger yontemi ve gergeklegme olasiligi en
muhtemel sonug yontemlerine deginilmigtir.

Kar§ilik tutari birgok belirsiz kogula bagli oldugu igin farkli araglarla tahmin edilir ve birden fazla kalemden
olugmasi durumunda degerleme yapmak igin her birinin getirisi olasiliklara gore agirliklandirilir. Bu
durumda muhtemel araligin orta noktasi olan "beklenen deger” yontemi kullamlir (Akga ve Gonen, 2015:
94). Ornegin garantiler, para iadeleri gibi durumlarda kargilik tutari beklenen deger yontemi ile olgulur
(Ozkan ve Kocamig, 2011: 207). Gergeklegme olasiligi en muhtemel sonug yontemi, tek bir sorumlulugun
blguldugu durumda kullamlir. Bu durumda en muhtemel sonug, borcun en gergekgi tahminidir. Ayrica
diger olasi sonuglar degerlendirildikten sonra sonuglarin en iyi tahminden duguk veya yuksek oldugu
durumlarda en iyi tahmin tutari degigir. Bir kere olugabilecek durumlar olan, yeniden yapilandirma, gevre
temizligi, dava dosyasimn kapanmasi gibi olaylar, bu yontem ile olgulur. Odemenin ileri bir zaman
diliminde on goruldugu dolayisiyla paramn zaman degerinin etkili oldugu durumlarda ise "bugunkij deger"
yaklagimi 5nem kazamr (Yiikgii ve Yagar, 2013: 4).

Garanti kargiliklari, bir satigtan dogan ve mugteri tarafindan olugmayan hasarlarin igletme tarafindan
tazmin edilmesi igin ayrilan kargiliklar olup igletmelerin gegmig deneyimlere gore olugmasindan dolayi
temel bir kargilik olarak adlandirilir (Ozkan ve Kocami§, 2011: 197). Literature gore kisa vadeli karjilik
kalemleri arasinda en fazla orana sahip olan kargiliklardan biri de davalardir (Cebeci ve Cavlak, 2018: 112).
Davalarda mevcut bir yukumluluk olujup olujmamasi ongorulemeyeceginden, uzman gorujleri ve elde
edilen turn kamtlarla yukumlulugun dogup dogmayacagina karar verilir. Bu karar verildikten sonra ozellikle
buyuk olgekli olaylarda, hem firmalar hem de denetgiler igin onemli olan "en gergekgi tahmini" tespit
etmektir. Kargilik ayrilmasi gereken durumlara ornek olarak "Endustri Tarihinde Yaganan En Buyuk £evre
Felaketi" olarak degerlendirilen ve 2010 yilinda BP girketinin neden oldugu Meksika Korfezi felaketi ile
"Hilenin Neden Oldugu Dunyamn En Buyuk Kargilik Vakasi" olarak degerlendirilen ve 2015 yilinda
Volkswagen'in neden oldugu Emisyon Skandali gosterilebilir (Adiloglu ve Yucel, 2017: 20).

3. LiTERATUR iNCELEMESi
Uluslararasi Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarimn kullamm alam yayginlagtikga kargiliklar
konusunda standartlara bagli yapilan galigmalar da artig gostermigtir. Turkiye'deki galigmalar
incelendiginde, vergi hukuku, muhasebe teorisi, banka hukuku ve Turk Ticaret Kanunu'na gore kargiliklari
inceleyen Ozkan (2000), ilk galigmalar arasinda yer almakta ve galigmada kargilik, yedek akge, borg
kavramlarina deginilerek ilgili kavramlar arasindaki farklara yer verilmigtir. Buna ek olarak, galigma aktifle
baglantili kargiliklar ve aktiflerle ilgisi olmayan kargiliklar olarak iki bolumde tamamlanmigtir. Gergil ve
Sonmez (2007) oncelikle teorik agidan TMS 37 standardim incelemig ve SPK Tebligi kapsaminda yer alan
hukumlere gore muhasebe kayit orneklerine yer vermigtir. Muhasebe kayit ornekleriyle kargilik konusunu
agiklamayi amaglayan bir diger galigma olan Yildirim ve Karanlik (2008), kargilik turlerinin baginda gelen
garanti kargiliklari ozelinde konuyu incelemigtir. £etin ve Oguz (2010) ve Ozkan ve Kocamig (2011) TMS 37
Standardim Turkiye agisindan degerlendirmig ve standardin uygulanmasina yonelik elegtiri ve onerilerde
bulunmugtur. £alig (2012) ve Yukgu ve Yagar (2013), kargiliklar, kogullu borg ve varliklarin muhasebe kayit
yontemlerini ve finansal tablolarda yer almasi durumunu ornek olaylarla agiklayarak standardin
uygulanma sikligina katkida bulunmugtur. Feleaga vd. (2010), hem yonetim hem de muhasebe bilimini
ilgilendiren galigmasinda, 17 Avrupa ulkesinden 388 igletmenin muhasebe verilerini toplayarak, ulusal
muhasebe kulturleri ile ayrilan kargilik oranlari arasinda bir iligkinin olup olmadigim analiz etmigtir. Kargilik
kalemlerini kullanarak sektor hakkinda genel bir degerlendirme yapmayi amaglayan Siddiqua (2013) ise
Dakka Borsasi'nda yer alan 23 bankanm 2011yilina ait finansal tablolari incelemig ve kargiliklarin tutarlari,
oranlari ve alt kalemlerini analiz etmigtir.
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Borsa istanbul A.§. de iglem goren i§letmeleri esas alan galigmasinda Suer (2014), kar§iliklarin
kaynaklandiklari durumlar hakkinda bilgi vermek amaciyla BiST 100 endeksindeki finans diji sektorlerdeki
54 firkete ait 2011 ve 2012 finansal tablolarinda yer alan karjilik tutarlarini incelemigtir. TMS 37
Standardmin incelenmesine ek olarak bazi kargilik kalemlerinin §irket karliliklari ile arasindaki ilijkiyi ortaya
gikarmayi amaglayan Esendemirli ve Yeginboy (2014), kargiliklarla ilgili yapilan analiz turlerine istatistiksel
yontemler eklemigtir. TMS 37 Karjiliklar, Kogullu Borglar ve Kogullu Varliklar standardmin guncellenmesi
sonucu Akga ve Gonen (2015), standardi vergi mevzuati ile karjilagtirmij, muhasebe uygulamalari
orneklerle agiklanmi§tir. Standartta gegen kavramlari teorik olarak incelemek ve dipnotlarda yer almasi
gereken durumlari agiklamak igin Usui ve Kege (2016) ve Tosunoglu ve Cengiz (2019), TMS 37'de yer alan
karjilik, kogullu borg ve kogullu varliklari incelemig, TMS 37 kapsaminda kargilik ayirdiktan sonra
uygulamasi gereken muhasebe kayitlarina iligkin ornek olaylarla ortaya koymugtur.

Kargilik turlerinden birisi olan gevresel rehabilitasyon kargiligi ayirmasi gereken igletmeleri tespit etmek
igin Yildirim (2016) tarafindan yapilan galigmada Borsa istanbul'da iglem goren 53 ijletmenin 2012 ve 2013
yillarina ait finansal tablolari incelenmigtir. (Jevresel rehabilitasyon kargiligi konusunda Adiloglu ve Yucel
(2017) tarafindan yapilan bir diger galigmada, Meksika Korfezi felaketi ve Emisyon Skandali gibi gevreye
buyuk zarar veren iki olay vaka incelemesi olarak ele alinmigtir. Cebeci ve Cavlak (2018) galigmasinda, BiST
30 endeksinde yer alan girketlerin 2012, 2013 ve 2014 yilindaki karjiliklara ait veriler igerik analizi yontemi
ile analiz edilmi? ve sektorel degerlendirmelerde bulunulmugtur.

4. ARA§TIRMA TASARIMI

4.1. Orneklem Sureci ve Yontem

Bu galijmamn temel amaci TMS 37 kapsaminda "Kargilik" kavramim inceleyerek farkli sektorlerde faaliyet
gosteren igletmelerdeki kargilik kullanim yapismi analiz etmektir. Bu kapsamda, galigmanm orneklemini
BiST 100 Endeksi'nde 2015-2018 yillari arasinda kesintisiz faaliyet surduren finansal olmayan §irketler
olugturmaktadir. igletmeler arasinda ilgili yillarda finansal tablolari Kamuyu Aydinlatma Platformu'nda yer
almayan ug girket ornekleme dahil edilmemigtir. Mali Kuruluglar sektorunde yer alan 34 ijletme, finansal
tablolarmi hazirlama farkliliklari nedeniyle gikarilmig geri kalan 63 girket analiz kapsaminda incelenmigtir.
(Jaligmanin orneklemini olu§turan 63 jirket, Egitim, Saglik, Spor ve Diger Sosyal Hizmetler, Elektrik Gaz ve
Su, Gayrimenkul Faaliyetleri, imalat Sanayii, ingaat ve Bayindirlik, Madencilik, Teknoloji, Toptan ve
Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar, Ulagtirma, Haberlejme ve Depolama olmak uzere 9 farkli sektorde
faaliyet gostermektedir.

ijletmelerin Kamu'yu Aydinlatma Platformunda (KAP) yayinlanan finansal tablolarinda gegen karjilik
tutarlari elde edilmig daha sonra dipnotlarda agiklanan kargilik turleri hakkinda yapilan agiklamalar
incelenmi§tir. Bu kapsamda, ilgili ijletmelerin finansal tablolarinda yer alan karjilik kalemlerine ait
dipnotlara igerik analizi uygulanmi§tir. Orneklemde yer alan her igletmenin 4 yila ait kargilik turn ve bedeli
hem tutarlar agisindan hem de kullanim sikligi agisindan oransal olarak siralanmijtir. Oncelikle turn
karjiliklar iginde en fazla kullanilan kalemler belirlenmi§, vadelere gore degerlendirilmij ve son olarak
sektorel degerlendirmelere yer verilmijtir.

4.2. Cali$manin Bulgulari

Aragtirmada elde edilen sonuglara gore, dort yillik suregte vade ayrimi yapilmadigi durumda toplamda 54
farkli kargilik turunun raporlandigi tespit edilmigtir. En yuksek orana sahip olan 7 kargilik kalemi Tablo l'de
toplam degerler ve ilgili kalemlerin toplam kar§ilik tutari igindeki paylarina gore siralanmij olup dujuk
oranlara sahip kalemler diger kargiliklar bajligi altinda siralamadan bagimsiz bir gekilde yer almigtir. Buna
ek olarak, ilgili kargilik kalemlerinin tekrar etme sikligina da yer verilmigtir.

Tablo l'de toplam kar?ilik tutarina gore yapilan siralamada en fazla karjilik tutari ayrilan kalem %38 ile
Kidem Tazminati Kargiligi jeklindedir. Kidem Tazminati Karjiligmin kullanim sikligi diger kargilik kalemleri
arasinda %20 ile en ust sirada yer almaktadir. Kidem Tazminati karjiligmin her sektorde galiganlara
saglanan faydalar kapsaminda yer almasi ve temel bir karjilik kalemi olmasi beklenen bir durumdur. Diger
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yuksek oranlara sahip olan karjilik kalemleri ise %11 oranla Garanti Kargligi ve yaklajik %10 oranla Dava
Kar§iligidir. Dava Karjiligimn tekrar etme sikligi yaklagk %18'dir. Garanti Gider Kar§iligi yalmzca imalat
Sanayii ve Teknoloji sektorunde kullamldigi igin kullamm sikligi oram %5'tir. Fakat yuksek tutarlara sahip
olmasi nedeniyle tutar toplamina gore yapilan ortalamada 3. sirada yer almaktadir. Genel toplama gore
oranlar belirlendikten sonra veriler vade turlerine gore ayrilmijtir.

Tablo 1: Bajlica Kar§ilik Turleri

KARJILIK TURLERi Siklik Oran TOPLAM

Kidem Tazminati Kargligi 20,42% 38,46% 17.402.543.012

Garanti Gider Kargliklari 5,09% 11,40% 5.156.220.054

Dava Kargligi 17,76% 9,51% 4.304.402.063

Kullamlmayan izin Kar§iligi 18,08% 7,99% 3.616.593.228

Prim Kar§iligi 8,61% 6,66% 3.013.804.397

Teslim Bakim Kar§iliklari 0,55% 5,05% 2.285.314.774

Maliyet Gider Kargligi 1,80% 3,73% 1.685.870.528

Diger Kar§iliklar 27,70% 17,19% 7.779.175.837

5.1. Vadelere Gore Kar§iliklar

incelenen ijletmelerde vadelere gore siniflandirma yapildiginda 68 kar§ilik ttirune rastlanmi$ olup bunlarin
52'sinin kisa vadeli kar§ilik, 16'sinin ise uzun vadeli karglik oldugu tespit edilmijtir. Kisa vadeli karglik oram
toplam karjiliklarin %44'unu, uzun vadeli karjiliklar ise %56'smi olujturmaktadir. Kisa vadeli kar§iliklar
degerlendirildiginde (Tablo 2), 52 tur kargliktan en yuksek orana sahip olan %21ile Dava Kar§iligidir. Aym
zamanda kisa vadeli karjiliklar ignde Dava Karjiligi kullamm sikligi oram %27 ile en ust siradadir. Dava
Kar§iliklari, ijletmelerin odeyecegi bir cezanin muhtemel oldugu, ancak odeme karari igin mahkemenin
sonucunun beklendigi durumlarda ayrilan kargliklardir. Orneklemde yer alan ijletmelerin, finansal
tablolarinda, ilgili yillar igerisinde, 216 tane Dava Karjiligi kalemine rastlanmijtir. Dava Karjiligi kalemini
takip eden Garanti Gider Karjiligi oram %19, kullamm sikligi oram ise yalmzca iki sektorde kullamldigi ign
%5'tir. Garanti Gider Karjiliklari, ijletmelerin sattiklari mallar ign garanti verdikten sonra ileride
ugrayabilecegi zararin muhtemel olmasi durumunda, gegmi? tecrubelerden ve incelemelerden
yararlanarak hesaplamasi gereken bir karglik turudiir. Diger yuksek orana sahip olan Prim Karjiligi kalemi
oram %13 ve kullamm sikligi oram ise %9'dur. Prim kargligi, i§letmelerin sati§ bolumundeki gali§anlarina,
yapmij olduklari ali$ veya satij tutarmin belirli bir sinirin uzerinde olmasi durumunda odeme yapacagi ve
henuz kesinlik kazanmami§ karglik turudur. Kisa vadeli karjilik turlerine Tablo 2'de yer verilmijtir.

Tablo 2: Kisa Vadeli Karglik Turleri

KISA VADELi KARgILIK TURLERj Siklik Oran TOPLAM
Dava Kargligi 26,77% 20,53% 4.097.231.596
Garanti Gider Kargliklari 5,08% 19,26% 3.844.431.243
Prim Kargligi 8,67% 13,32% 2.657.864.194
Kullamlmayan izin Kargligi 19,83% 10,59% 2.114.109.858
Maliyet Gider Kargligi 2,85% 8,45% 1.685.870.528
Diger Kargliklar 13,26% 7,75% 1.546.869.936
Cevre Rehabilitasyonu Kargligi 1,49% 2,24% 447.331.000
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Teslim Bakim Karjiliklari 0,37% 2,15% 428.757.114
Maden Sahasi Devlet Hakki Karjiligi 2,73% 2,11% 420.135.613
Montaj Gider Kar§iliklari 0,50% 1,72% 344.269.000
Beklenen Zarar Karjiligi 0,50% 1,64% 327.449.000
Vergi Cezasi Kargiligi 0,99% 1,61% 321.580.689
Kontrat Fesih Bedeli Kar§iligi 0,12% 1,09% 218.070.000
Ecrimisil Kar§iligi 0,87% 0,81% 161.272.000
Fiyat Farki Karjiliklari 0,62% 0,76% 151.393.941
Nakliye Gider Kargiliklari 0,50% 0,71% 141.213.000
Pazarlama Gider Karjiligi 0,50% 0,59% 118.366.658
GiderTahakkuklari 0,99% 0,55% 109.737.646
Kredi Zarari Karjiligi 0,12% 0,51% 100.809.000
EPDK Katki Payi 0,50% 0,48% 95.338.000
Gecikme Cezasi Gider Kar§iligi 0,50% 0,44% 87.674.000
Erken Emeklilik Maa§ Kar$iligi 0,50% 0,35% 69.819.384
Sati§ Sonrasi Hizmetler Karjiligi 0,37% 0,32% 64.023.417
Surastarya Karjiligi 0,50% 0,27% 54.411.000
Kidem Tazminati Kar$iligi 1,36% 0,25% 50.143.509
Engelli istihdami Eksikligi Cezasi Kar§iligi 0,99% 0,25% 50.114.000
iade Kar;iliklari 0,24%0,74% 47.138.629
Ciro Prim Kar§iligi 0,74% 0,14% 28.079.943
Finansal Turev Araflar Karjiligi 0,11%0,37% 22.378.000
SGK Ceza Karjiliklari 0,50% 0,11% 21.071.695
Sati§ iskontolari Karjiligi 0,50% 0,07% 14.681.190
idari Gider Karjiliklari 0,37% 0,07% 13.733.000
Sigorta Gider Kargiligi 0,25% 0,07% 13.423.000
Ceza Karjiligi 0,12% 0,07% 13.125.000
Personel Gider Karjiligi 0,62% 0,06% 12.510.041
Di§ardan Saglanan Fayda ve Hizmet Karjiligi 0,50% 0,06% 11.940.635
Rekabet Kurumu idari Para Cezasi Karjiligi 0,12% 0,05% 10.899.525
Navlun ve Fiyat Farki Kar§iligi 0,50% 0,05% 9.151.433
Bagi§ Karjiligi 0,12% 0,04% 8.288.000
Toplu i$ Sozle§mesi Kar§iligi 0,12% 0,02% 3.731.198
Ek Plizmetler Kargiligi 0,12% 0,02% 3.674.454
Mu§teri Sadakat Programi Kapsamindaki Kar§iliklar 0,50% 0,02% 3.125.000
Vakif SGK ijveren Payi Karjiligi 0,12% 0,01% 2.925.000
Kalite Gider Kar§iligi 0,01%0,25% 2.725.181
Lisans Giderleri Karjiligi 0,25% 0,01% 2.407.320
UEFA Ceza Karjiligi 0,25% 0,01% 1.910.854
Proje Gider Kar§iligi 0,37% 0,01% 1.177.154
Ucret Gider Karjiligi 0,12% 0,00% 671.811
Promosyon Karjiliklari 0,37% 0,00% 514.631
Ozel Emeklilik Plam Kar§iligi 0,12% 0,00% 485.027
Film, Program ve Yayin Giderleri Kar§iligi 0,25% 0,00% 468.000

Uzun vadeli kar§iliklar arasinda Kidem Tazminati Karjiligi %69 oranla en yuksek kar§ilik kalemi olup
kullamm sikligi agisindan da %53 ile en sik kullamlan kar§ilik turudur. Kidem Tazminati Kar§iligi butun
sektorler igin ortak ve ana karjilik kalemlerinden birisi olup her i§ alanmda ijletmelerin £ali§anlara
saglanan faydalar kapsaminda ayirdigi bir karjilik turudur. Diger en yuksek oranlar sirasiyla yakla§ik %7
ve %6 olmak uzere Teslim Bakim Karjiligi ve Kullamlmayan izin Karjiligi'dir. ikinci sirada yer alan Teslim
Bakim Karjiliklarmin kisa ve uzun vadede kullanimi yalmzca Ula§tirma, Haberle§me ve Depolama
sektorunde oldugu igin kullamm sikligi %0,85'tir. Sikligi az olmasina ragmen tutarlarin yuksekligi ust
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siralarda yer almasina neden olmugtur. Burada oldugu gibi bazi kar§ilik turleri sektorlere ozgu olabilir.
Kullamlmayan izin Karjiligi da Kidem Tazminati Kar§iligi gibi her sektorde kullamlan bir karjilik turu oldugu
igin kullamm sikligi %15'tir.

Tablo 3: Uzun Vadeli Kar§ilik Oranlari

UZUN VADELi KAR§ILIK TURLERi Siklik Oran TOPLAM
Kidem Tazminati Karjiligi 53,08% 68,63% 17.352.399.503
Teslim Bakim Karjiliklari 0,85% 7,34% 1.856.557.660
Kullamlmayan izin Kar§iligi 15,07% 5,94% 1.502.483.370
Garanti Gider Kar§iliklari 5,10% 5,19% 1.311.788.811

Duran Varlik Sokum, Tajima, Restorasyon yukumlulugu 0,85% 2,99% 755.057.000

£evre Rehabilitasyonu Kar§iligi 3,82% 2,26% 570.911.478
Beklenen Zarar Karjiligi 0,85% 1,70% 430.850.000
Prim Kar§iligi 8,49% 1,41% 355.940.203

Vergi Cezasi Karjiligi 0,85% 1,25% 315.415.774
Erken Emeklilik Maa§ Karjiligi 0,85% 1,11% 280.296.230
Dava Kargiligi 2,34% 0,82% 207.170.467

Emeklilik ikramiyesi Kargiligi 1,70% 0,51% 128.705.493
Diger Kar§iliklar 4,46% 0,51% 128.595.444

Sati§ Sonrasi Hizmetler Karjiligi 0,64% 0,26% 65.627.134
Gecikme Cezasi Gider Kar$iligi 0,21% 0,06% 16.114.000

Ozel Emeklilik Plam Kargiligi 0,85% 0,03% 7.159.835

5.2. Sektorlere Gore Kar§iliklar

Sektorlere ozgu karjilik kullammlari incelendiginde her sektorun iginde kendi yapisal ozelliklerine gore
diger sektorlerde olmayan bazi kar§ilik kalemlerinin yer aldigi ve bazi karjilik kalemlerinin ise diger
sektorlerde oldugundan daha yuksek tutarlarda oldugu gorulmugtur. Sektorlere yonelik grafiklerde vade
ayrimi yapilmadigindan hig juphesiz toplam kargiliklarda Kidem Tazminati Kargiligimn payi yuksektir. Buna
ek olarak, Elektrik, Gaz ve Su sektorunde de oldugu gibi genellikle en yuksek orana sahip karjilik kalemi
Dava Kargiligidir. Elektrik, Gaz ve Su sektorunde kullamlan karjilik kalemleri Grafik l'de siralandigi gibi 5
kalemden olujmaktadir. £evre rehabilitasyonu kargiligi ise sektorun yapisina ozgu bir karjilik turudur.

Grafik 1: Elektrik, Gaz ve Su Sektorii Karjilik Oranlari
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c\ ■Dava Kar$iligi
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Kar$iligi
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Egitim, Saglik, Spor ve Diger Sosyal Hizmetler sektorunde de tipki Elektrik, Gaz ve Su Sektorunde oldugu
gibi en yiiksek kar§ilik kalemi, %41 ile Dava Kar§ihgma ait olup ikinci sirada %20 oranla Kullamlmayan izin
Kar§iligi ve yine %20 oranla Kidem Tazminati Kar§iligi yer almaktadir. Grafik 2'de yer alan 6 kar§ilik kalemi
igerisinde UEFA Ceza Karjiligi kalemi, ilgili sektorun kendi dinamiklerine ozgii bir kar§ilik turudur.

Grafik 2: Egitim, Saglik, Spor ve Diger Sosyal Hizmetler Sektoru Kar§ilik Oranlari
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20%
W

injaat ve Bayindirlik sektorunde toplam 8 farkli kar§ilik kalemi gorulmus olup en yuksek kar§ilik kalemi %37
oranla Maliyet Gider Karjiligidir. Bu oram Kidem Tazminati karjiligi %18 oram ile takip etmektedir. imalat
Sanayii'nden sonra Maliyet Gider Kar$iligi en yuksek olan sektor in§aat sektorudur. Sektorlerin
ozelliklerine gore kar§ilik turleri ve oranlari degijtigi igin diger sektorlerde yuksek oranlara sahip olan Dava
Kar§iligi burada 3. siraya gerilemi$tir. in$aat ve Bayindirlik sektorunde ijgucunun yogun olmasi Kidem
Tazminati Kar§iliginin Dava Karjiligindan yuksek olmasimn nedenleri arasinda gosterilebilir. in§aat ve
Bayindirlik sektorunde Maliyet Gider Kar§iliginin en yuksek orana sahip olmasi, sektorun ge§itli madde ve
malzemeye dayanan maliyet yuklerinin kayitlarda tahmin edilerek yer almasidir.

Grafik 3: injaat ve Bayindirlik Sektoru Kar§ilik Oranlari
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Birgok sektorden farkli olarak Gayrimenkul Faaliyetleri sektorunde Dava Karjiligi (%16) son sirada yer
almaktadir. Gayrimenkul Faaliyetleri sektorunde Grafik 4'te goriildiigu gibi yalmzca 3 kar§ilik kalemi
kullamlmaktadir. ilgili sektorde %46 oram ile en yuksek oran Kullamlmayan izin Kar§iligidir. Diger yuksek
oran ise %38 ile Kidem Tazminati Kar§iligidir. Bu sektorden BiST 100 Endeksinde fazla sayida ijletme
bulunmamasi karjilik turundeki gejitliligi etkilemi§tir.

Grafik 4: Gayrimenkul Faaliyetleri Sektoru Karjilik Oranlari
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Madencilik sektorunde yer alan toplam 8 kar§ilik turu arasinda en yuksek kar§ilik kalemi %43 oram ile
(Jevre Rehabilitasyonu Karjiligi olup onu takip eden kalem ise %23 oram ile Vergi Cezasi Karjiligidir.
Madencilik sektorunde yer alan i§letmelerin pevresel tahribat amaciyla ayirdigi Rehabilitasyon Karjiligi
onemli bir kalemdir. Bu kalemi Madencilik sektorune ozgii olan Maden Sahasi Devlet Hakki Kar§iligi (%17)
takip etmektedir. Maden Sahasi Devlet Hakki Kar§iligi ile birlikte sevre rehabilitasyonu karjiligi Madencilik
sektorune yonelik kar§ilik turleri arasindadir.

Grafik 5: Madencilik Sektoru Kar§ilik Oranlari
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Teknoloji sektorunde yer alan ana karjilik kalemleri siralanmi§ olup en yuksek orana sahip olan karjilik
kalemi %32 ile Garanti Gider Karjiligi olarak belirlenmi§tir. Onu takip eden oran ise %24 ile Beklenen Zarar
Kar§iligidir. Kidem Tazminati Karjiligi ise %23 oranla ugiincu sirada yer almaktadir. Garanti Gider Kar§iligi
yalnizca imalat Sanayii ve Teknoloji sektorunde kullamlmaktadir. Sati§ sonrasinda ba§layan garanti
hizmetinin odenmesi durumunda, ijletmenin zarara ugrayacagi muhtemel ve zararin hesaplanmasi
mumkiin oldugu ipin Teknoloji sektorunde yuksek oranda Garanti Gider Kar§iligi ayrilir.

Grafik 6: Teknoloji Sektoru Karjilik Oranlari
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Kar§iligi

■ Prim Kar$ihgi

Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar sektorunde en yuksek karjilik kalemleri %47 oranla Kidem
Tazminati Karjiligi ve %28 oranla Kullanilmayan izin Karjiligidir. Dava Kar§iligi ise %19 oramyla uguncii
sirada yer almaktadir. Mu§teri Sadakat Programi Kapsamindaki Kar§iliklar yalnizca Toptan ve Perakende
Ticaret, Otel ve Lokantalar sektorunde kullamlmaktadir. Bunun yam sira ilgili sektorde kullamlan turn
karjilik kalemleri Grafik 7'de siralanmijtir. Flizmet iperikli bir sektor olmasi sebebiyle palijanlara saglanan
faydalar kapsaminda ayrilan karjiliklar en yuksek oranlara sahiptir.

Grafik 7: Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar Sektoru Kar§ilik Oranlari
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TOPTAN VE PERAKENDE TiCARET, OTEL VE LOKANTALAR

0,1% ■ KidemTazminati Kar$iligi3%

■ Kullamlmayan izin Kar$iligi

19%
■ Dava Kar$iligi

■ Diger Kar$ihklar

■ Vergi Cezasi Kar$iligi

■ Mu§teri Sadakat Programi
Kapsammdaki Kar$iliklar

Ula$tirma, Haberle§me ve Depolama sektorunde kullamlan turn karjilik kalemleri Grafik 8'de siralanmij
olup en yuksek oranlar %39 ile Kidem Tazminati Kar§iligi ve %17 oranla Teslim Bakim Kar§iligidir. Duran
Varlik Sokum, Ta§ima, Restorasyon yukumlulugu, Kredi Zarari Karjiligi ve Teslim Bakim Kar§iligi kalemleri
sadece bu sektorde yer alan karjilik turleridir. Dava Karjiligi kalemi ise %15 oranla uguncu sirada yer
almaktadir. incelenen sektorler arasinda Dava Kar§ihgi tutari 2.126.875.244 TLolan, en yuksek tutara sahip
sektor Ulajtirma, Haberlejme ve Depolama sektorudtir.

Grafik 8: Ulajtirma, Haberle5me ve Depolama Sektorii Kar§ilik Oranlari
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1S%
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imalat Sanayii sektorunde kullamlan ana kar§ilik kalemlerine Grafik 9'da yer verilmi§, en yuksek orana
sahip olan kalemin %44 ile Kidem Tazminati Kar§iligi oldugu gorulmujtur. Aym zamanda Kidem Tazminati
Kar§iligi turn sektorler arasinda toplam tutar olarak 9.916.154.752 TL ile en yuksek tutara sahiptir. Garanti
Gider Kar§iligi, imalat Sanayii sektorunde %18 oram ile ikinci sirada yer alirken diger sektorlere gore, tutar
olarak, 4.158.826.054 TL ile en yuksek tutara sahip olan sektordur. Aym §ekilde Maliyet Gider Kar§iligi da
turn sektorler iginde 1.193.202.528 TL ile en yuksek tutari imalat Sanayii sektorunde gormu§tur. imalat
Sanayii sektorunde yakla§ik 42 farkli kar§ilik kalemi kullamldigi igin, Grafik 9'da en yuksek orana sahip olan
karjilik kalemleri siralanmi§tir. Orneklemde yer alan sektorler arasinda imalat Sanayii sektorii bunyesinde
50k fazla i$letme barindirdigi igin kar§ilik kalemleri oldukga ge§itlidir.
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Grafik 9: imalat Sanayii Sektoru Kar§ilik Oranlari
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6. SONUQ
TMS 37 Karjiliklar, Koijullu Borglar ve Koijullu Varliklar standardmi temel alan bu galijmada karjiliklarin
amaci ve kapsami incelenmi? ve kargiliklar ile ko§ullu borg arasindaki farklar ele alinarak kar§iliklarm
tahmin yontemlerine yer verilmi§tir. ijletmelerde kar§ilik kullamm durumunun ortaya konmasi amaciyla
Borsa istanbul 100 Endeksinde 2015-2018 yillari arasinda kesintisiz faaliyet gosteren ve finansal olmayan
9 farkli sektorden 63 i§letme orneklem kapsaminda degerlendirilmi§tir.

ijletmelerin kar§ilik kalemlerine ve ilgili dipnotlarina yapilan igerik analizi sonucunda temel olarak §u

bilgilere ula§ilmi|tir. Vade ayrimi yapilmadan gergekle§tirilen analiz sonucunda toplamda 54 farkli kargilik
turn tespit edilmijtir. Bu karjiliklarin %38'i Kidem Tazminati Kar§iligi, %11'i Garanti Karjiligi, %10'u ise
Dava Karjiligi §eklindedir. Karjiliklarin vadelere gore ayrijtirildigi durumda ise kar§ilik kalemlerinin 52'si
kisa vadeli, 16'si uzun vadeli iken toplam kar§ilik tutarina gore kisa vadeli karjiliklarin oram %44, uzun
vadeli kargiliklarin oram ise %56 §eklindedir.

Sektorel degerlendirmelerin sonucunda ise sektorlere ozgu kargiliklarin belirleyici oldugu sonucuna
ula§ilmi§tir. Ornegin, Madencilik sektorunde £evre Rehabilitasyonu Karjiligi, in§aat ve Bayindirlik
sektorunde Maliyet Kargiligi ve Teknoloji Sektorunde ise Garanti Karjiligi kalemi yiiksek oranlar
arasindadir. Buna ek olarak, Duran Varlik Sokum, Tajima, Restorasyon yukiimlulugu, Kredi Zarari Karjiligi
ve Teslim Bakim Karjiligi kalemi yalnizca Ulajtirma, Haberle§me ve Depolama sektorunde ve Mujteri
Sadakat Programi Kapsamindaki Kar§iliklar yalnizca Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar
sektorunde yer alan kargilik tiirleridir. imalat Sanayii sektoru, i§letme sayismin fazla olmasindan dolayi, 42
farkli kar§ilik kalemi ile diger sektorler arasinda en fazla karjilik kalemi bulunan sektor olarak saptanrrn§tir.
ijletmelerin birgok kar§ilik turunu dipnotlarinda agiklamasina ragmen, 52 tur kisa vadeli kar§ilik kalemi
igerisinde Diger Kar§iliklarin en yuksek orana sahip 6. kalem oldugu tespit edilmijtir. Yapilan analizlerin
daha anlamli sonuglar verebilmesi igin i§letmelerin Diger Kar§iliklar adi altinda yer alan tutarlarin hangi
ba§liklarda ayrildigmin dipnotlarda detayli bir §ekilde agiklamasinda fayda bulunmaktadir. Bu gali§ma
gerek orneklem gerekse incelenen donem agisindan ge$itli smirliliklara sahiptir. Gelecek gali§malarda farkli
iilke, donem ve jirketler kullamlarak yapilacak analizlerle literature katki saglanabilir.
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