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Özet
Bu çalışmada, uluslararasında yaygın bir şekilde uygulanan Standart Maliyet Modeli
kullanılmak suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı 335 adedi borsada işlem
gören ve 275 adedi borsa dışında bulunan toplam 610 adet halka açık şirketin Sermaye
Piyasası Mevzuatında yer alan bilgi verme ve raporlama yükümlülüklerinden
kaynaklanan uyum maliyetleri ölçülmüştür. Buna göre, 2007 yılı itibariyle, halka açık
şirket başına yıllık ortalama uyum maliyeti, borsada işlem gören şirketler için 254
bin YTL; borsa dışı şirketler için 20 bin YTL olarak tahmin edilmiştir. Çalışmanın
sonuçları, diğer bulgularla birlikte değerlendirildiğinde, sermaye piyasası mevzuatına
uyum maliyetlerinin şirketlerin halka açılmalarının önünde engel olduğu iddiasının
geçerli olmadığını ortaya koymaktadır.

Abstract
In this study, the costs arising from compliance with the disclosure and reporting
obligations in the Capital Markets Regulations of 610 public companies registered
at the Capital Markets Board, have been measured by exploiting the Standard Cost
Model which is an internationally recognized approach. 335 of these public companies
are the listed ones whose stocks are traded in the stock exchange, and the resting 275
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companies are the non-listed ones whose stocks are not traded in the stock exchange
market. Accordingly, as for the year 2007, the average compliance cost per public
company has been estimated to be 254 thousand Turkish lira for the listed companies
and 20 thousand Turkish lira for the non-listed companies. When the results of the
study are evaluated together with the other findings, the assertion suggesting that costs
arising in compliance with capital markets regulations, compliance costs, constitute
an obstacle for the companies that are willing to go public is shown to be invalid.

I. Giriş
Düzenleme konusu, son yıllarda hem akademisyenler hem de uygulayıcılar
tarafından en çok tartışılan alanlardan biri haline gelmiştir. Yapılan araştırmalar,
düzenlemelerin topluma ve ilgili kesimlere yüklediği maliyetlerinin ekonomik
olarak büyük olduğunu göstermektedir. ABD’de yapılan bir çalışmaya göre
düzenlemelerden kaynaklanan toplam yıllık maliyetler bu ülkenin GSMH’
sının yaklaşık %10-12’sine tekabül etmektedir (Kılıç, Alp ve Kaymaz, 2008;
BRTF, 2005; Ekici, 2006). Düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin önemli
büyüklüklere ulaştığının bazı akademik çalışmalarla ortaya konulmuş olması,
özellikle finansal piyasalar gibi düzenlemelerin en yoğun olduğu sektörler
için maliyetleri azaltıcı politikalar geliştirmelerine yol açmıştır (Kılıç, Alp ve
Kaymaz, 2008; Kılıç, 2008).
Bu alanda üretilen politikalardan ilki, yeni düzenlemeler yapılırken
‘fayda-maliyet analizi’ (cost-benefit analysis) ya da son dönemde daha yaygın
bir şekilde kullanılan ifadeyle ‘düzenleyici etki analizi’ (regulatory impact
analysis) yapılmasıdır. Fayda-maliyet analizi, ilgili kesimlerin de görüşü alınarak
çok sayıda seçenek arasında önerilen politikanın olası faydalarını, maliyetlerini
ve diğer etkilerini sistematik ve tutarlı bir şekilde ölçen bir karar alma sürecidir
(OECD, 1997; Baldwin ve Cave, 1999; OECD, 2004; Dudley, 2005; Kılıç,
Alp ve Kaymaz, 2008). Bu analiz sonucunda, önerilen politikanın faydalarının
maliyetlerinden fazla olması halinde benimsenmesi öngörülmektedir. İlk önce
ABD’de kullanılan ve daha sonra da 1980’li yıllardan itibaren İngiltere başta
olmak üzere pek çok OECD üyesi ülkede kullanılmaya başlanan etki analizi,
düzenleyici reformların en önemli aracı haline gelmiştir (Kılıç, Alp ve Kaymaz,
2008).
Düzenlemelerden doğan yüklerin azaltılmasına yönelik olarak yaygın
bir şekilde uygulanan diğer bir politika aracı ise, mevcut düzenlemelerde yer
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alan bilgi verme ve raporlama gibi yükümlülüklerden kaynaklanan uyum
maliyetlerinin ‘Standart Maliyet Modeli’ (Standard Cost Model) ile ölçülerek
belli bir hedef çerçevesinde düşürülmesidir. İlk kez Hollanda’da uygulanan bu
modelin zaman geçtikçe kredibilitesi artmış ve Danimarka, İngiltere, Belçika,
İsveç, Slovenya, Estonya, Fransa, İtalya, Macaristan, Norveç, Polonya, Güney
Afrika gibi ülkelerde de kullanılmaya başlanmıştır. OECD de üye ülkeler için
uyum maliyetlerinin ölçülmesinde bu modelin kullanılmasını önermektedir.
(BRTF, 2005; SCM Networks, 2004). Bu modelin kullanılması sayesinde,
anılan ülkelerde önemli maliyet tasarrufları sağlandığı gözlenmiştir. Örneğin,
Hollanda, bu modeli kullanarak ve beş yılda sadece 35 milyon Avro harcayarak
yaklaşık 6,7 milyar Avro; İngiltere ise aynı dönem için sadece 35 milyon
Sterlin harcayarak yaklaşık 16 milyar Sterlin maliyet tasarrufu sağlayacağını
hesaplamıştır (AGPC, 2005; BRTF, 2005; Alp ve Kılıç, 2007).
Türkiye’de ise, yabancı ülke uygulamalarının aksine, düzenlemelerden
kaynaklanan uyum maliyetlerinin ölçülerek belli bir hedef doğrultusunda
azaltılmasının gerek akademik çevreler ve gerekse düzenleyiciler tarafından
yeterince irdelenmediği görülmektedir. Öte yandan, son yıllarda, halka açık
şirketlerin; mevzuata uyum yükünün yüksekliğinden, mevzuatın anlaşılır ve
basit olmamasından ve aşırı düzenlemeden yakındıklarına sıkça rastlanmaktadır.
Nitekim Türkiye’deki 500 büyük şirkete yönelik olarak yapılan bir anket
çalışmasında (Sancak, 1999), bu şirketlerin halka açılmayı tercih etmemelerinde,
düzenleyici kurumlara tabi olmaktan, düzenlemelere uyum maliyetlerinden
ve sürekli raporlama yükümlülüğünden çekinmelerinin önemli rol oynadığı
sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla, düzenlemelere uyum yükümlülüklerinin bu
piyasada gerçekten önemli bir sorun olup olmadığının araştırılmasına ihtiyaç
bulunmaktadır. İşte, bu çalışmanın amacı, düzenlemelerin en yoğun olduğu
sektörlerden biri olan sermaye piyasasında faaliyette bulunan halka açık
şirketlerin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan uyum maliyetlerinin
Standart Maliyet Modeli ile ölçülmesi suretiyle, Türkiye’de bu alanda mevcut
olan boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmaktır.
Bu kapsamda, çalışma altı ana bölümden oluşmaktadır. Bundan
sonra çalışmanın ikinci bölümünde, Standart Maliyet Modelinin tanıtımı
yapılacaktır. Üçüncü bölümde, yapılacak çalışmanın kapsamı açıklanacaktır.
Dördüncü bölümde, söz konusu çalışma için gerekli olan veri setinin nasıl elde
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edildiği anlatılacaktır. Beşinci bölümde, borsa şirketleri ve borsa dışı halka
açık şirketler için ayrı ayrı olmak üzere ölçüm sonucunda elde edilen bulgular
ortaya konulacaktır. Son bölümde ise çalışmanın genel bir değerlendirmesi
yapılarak önerilere yer verilecektir.
II. Standart Maliyet Modeli
Standart Maliyet Modeli (Standard Cost Model), düzenlemelerde öngörülen
raporlama ve bilgi verme yükümlüklerinden kaynaklanan maliyetleri ölçmek
için kullanılan sayısal bir yöntemdir (SCM Networks, 2004).
Standart Maliyet Modeli’nin hangi maliyet türünü ölçtüğünü daha açık
bir şekilde ortaya koymak için öncelikle düzenlemelerin düzenlenen kesimlere
yüklediği maliyetleri sınıflandırmak yerinde olacaktır. Düzenleme maliyetleri,
politika maliyetleri ve uyum maliyetleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır
(BRTF, 2005; Ekici, 2006). Politika maliyetleri esas olarak iki maliyet türünden
oluşmaktadır. İlk politika maliyet türü, düzenleme nedeniyle düzenlenen
kesimlerin devlete veya ilgili otoritelere yapmak zorunda olduğu ödemelerdir.
Örneğin, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na binde iki oranında ücret
yatırılması bu tür bir maliyettir. Yine, sermaye piyasasında çalışanların lisans
belgesi almak için Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’ne
ödedikleri belge ücreti bu nitelikte bir maliyettir. İkinci maliyet türü ise
düzenlemelerin uygulanmasına uygun yapı ve sistemin oluşturulmasına ilişkin
uzun vadeli yapısal giderlerdir. Örneğin, özel durum açıklamalarının elektronik
ortamda yapılmasını öngören düzenleme nedeniyle ilgili kuruluşların
elektronik imza kartı almaları ve buna ilişkin sistem kurmaları için yaptıkları
harcamalar bir yapısal giderdir. Benzer şekilde, yatırım fonlarının istenen belli
tabloları hazırlamak için muhasebe programı satın almak amacıyla yaptıkları
giderler yapısal niteliktedir. Bu şekillerde genelde tek seferde ortaya çıkan
politika maliyetlerini ölçmek oldukça kolaydır. Zira gerek ilgili otoritelere
yapılan ödemeler, gerekse ilave sistem için yapılan harcamalar belgeye dayalı
olup, sektör kuruluşları ve ilgili otoritelerin kayıtlarında tutarlarına rahatlıkla
ulaşılabilmektedir (Kılıç, Alp ve Kaymaz, 2008).
Düzenlenen kesimlerin katlandığı ikinci maliyetler ise mevzuata
uyum maliyetleridir. Mevzuata uyum yükü, kısaca düzenlemelerde öngörülen
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raporlama ve bilgi verme yükümlüklerinden kaynaklanan maliyetler olarak
tanımlanmaktadır. Avrupa Komisyonu (EC, 2005) mevzuata uyum yükünü
“işletmelerin, gönüllü kuruluşların veya vatandaşların işlemleri veya
üretimleri ile ilgili olarak devlete veya başka özel taraflara bilgi verme ve
raporlama yükümlülüklerine uyum sonucunda ortaya çıkan maliyetler”
olarak tanımlamaktadır. Bu maliyetler geniş anlamda, düzenlenen kesimlerin
düzenlemeleri anlama, onların öngördüğü bilgi ve belgeleri toplama, üretme,
ayrıştırma, saklama, dosyalama, kontrol etme ve ilgili otoritelere raporlama
maliyetlerini kapsamaktadır. Bu maliyetler bilgiyi toplama, saklama,
ayrıştırma, organize etme, dosyalama, koruma, raporlama ve bunları kontrol
etme maliyetlerini kapsamaktadır (Alp ve Kılıç, 2007). Örneğin, sermaye
piyasasındaki bir düzenleme ile yatırım fonlarının aylık raporlar düzenleyerek
Sermaye Piyasası Kurulu’na göndermesi öngörülmüştür. Söz konusu raporun
hazırlanarak gönderilmesi için katlanılan maliyet mevzuata uyum maliyetidir
(Kılıç, 2008). Literatürde uyum maliyetleri (compliance costs) kavramı yerine
bürokrasi ve kırtasiyecilik maliyetleri (red tape), idari maliyetler (administartive
costs) veya idari yükler (administartive burdens) gibi kavramların kullanıldığı
da görülmektedir (Kılıç, Alp ve Kaymaz, 2008).
Mevcut araştırmalar düzenlemelere uyum yükünün ekonomik olarak
büyük olduğunu göstermektedir. Yapılan ampirik çalışmalar, düzenlemelere
uyum maliyetlerinin, toplam maliyetlerin yaklaşık %30’unu oluşturduğunu
tahmin etmektedir (BRTF, 2005; Ekici, 2006; SCM Networks, 2004).
OECD, Avustralya’daki küçük ve orta boy işletmelerin iş, vergi ve çevresel
düzenlemelerden kaynaklanan mevzuata uyum yükünün 1998 yılında 17
milyar ABD Doları olduğunu tahmin etmektedir. Hollanda, ülkedeki toplam
mevzuata uyum yükünün yıllık 16,4 milyar Euro veya Hollanda GSMH’sinin
% 3,6’sı olduğunu hesaplamıştır. Yine, Danimarka’da iş dünyasının mevzuata
uyum yükü 4,5 milyar Euro olup, GSMH’nin %2,4’üne tekabül etmektedir.
İngiltere’de bu yükün 20-40 milyar Sterlin arasında olduğu tahmin edilmektedir
(AGPC, 2005; SCM Networks, 2004; BRTF, 2005).
Çalışmamızda kullanılan Standart Maliyet Modeli, bu ikinci maliyet
türü olan düzenlemelere uyum maliyetlerini ölçmektedir. İlk olarak 2003
yılında Hollanda’da kullanılan Standard Maliyet Modeli bugün mevzuata
uyum yükünü ölçme konusunda kabul gören en yaygın yöntemdir. 2003 yılında
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OECD’nin öncülüğünde, üye ülkelerdeki uyum maliyetlerinin azaltılması
amacıyla bir Uluslararası Standart Maliyet Modeli Ağı (International Standard
Cost Model Network) kurulmuştur. Bu ağın oluşturduğu çalışma grubu, 2004
yılı Ağustos ayında, modeli hâlihazırda uygulayan ülkelerin tecrübelerinden de
yararlanarak, uyum yüklerinin standart maliyet modeli ile nasıl ölçüleceğine
ilişkin bir kitapçık (SCM Networks, 2004) hazırlayıp ülkelerin kullanımına
sunmuştur (Kılıç, 2008).
Standart Maliyet Modelinin formülü şu şekildedir:
Uyum Maliyeti = ∑ P * Q, Burada;
P (Fiyat) = Ücret * Zaman
Q (Miktar) = İşletme Sayısı * Frekans
Formülde yer alan ‘Fiyat’, ücret ile zamanın çarpımına eşittir.
‘Ücret’, bir bilgi verme ve raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi
için işletmelerin kendi personelini çalıştırmaları halinde bu personel için
ödedikleri saat başı brüt ücret ile bu personelin payına düşen genel yönetim
giderleri toplamını veya dışarıdan hizmet alınması halinde hizmet sağlanan
kuruluşa ödenen saat başına ücreti ifade etmektedir. ‘Zaman’, her bir bilgi
verme ve raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi için harcanan
zamanı tanımlamaktadır. ‘Miktar’ ise işletme sayısı ile frekansın çarpımına
eşit olup, işletme sayısı, anılan mevzuata uymakla yükümlü olan sektördeki
şirket ve kuruluşların sayısını; frekans da yükümlülüğün yılda kaç defa yerine
getirildiğini göstermektedir (SCM Networks, 2004; AGPC, 2005; Alp ve Kılıç,
2007; Kılıç, Alp ve Kaymaz, 2008).
Örneğin, yukarıda belirtilen yatırım fonlarının aylık rapor düzenleyip
Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderme yükümlülüğü örneğinden devam
edelim. Söz konusu yükümlülüğe uymak için Fon bünyesindeki bir personelin
3 saat zaman harcadığını ve bu personele genel yönetim giderleri payı dahil
ödenen ortalama saat başı ücretin 10 YTL olduğunu varsayalım. Buna göre
formüldeki fiyat, 30 YTL (=3 *10) olmaktadır. Ayrıca, bu yükümlülüğe 300 adet
yatırım fonunun yılda 12 kez (frekans) uymak zorunda olduğunu varsayarsak
dikkate alırsak, formüldeki miktar 3.600 (=300*12) olmaktadır. Bu durumda,
anılan yükümlülüğün toplam yıllık maliyeti, 108.000 YTL (=30 * 3.600) olarak
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hesaplanmış olmaktadır (Kılıç, 2008; Kılıç, Alp ve Kaymaz, 2008).
Söz konusu modelde kullanılan veriler, esas olarak sektörden
seçilen en az üç örnek işletmeye anket gönderilmesi ve/veya bu işletme
yetkilileri ile görüşme yoluyla elde edilmektedir. Düzenleyici otoriteler de
gerektiğinde danışmanlık şirketlerinden destek almakta ve kendi uzmanlık
bilgilerini kullanmaktadır. Ayrıca, sektörde çalışan personelin ortalama
brüt saat başı ücret bilgileri, istatistik kurumlarından temin edilmektedir.
Modelin uygulanmasında, her bir düzenlemenin sektöre getirdiği bilgi ve
raporlama yükümlülüğünün tek tek ayrıştırılması, bunların her biri için
anket hazırlanması, sektördeki kuruluşların bu anketleri doğru bir şekilde
zaman ayırarak cevaplandırılmalarının sağlanması, bu işletmelerle karşılıklı
görüşmeler yapılması, işletmelerin sunduğu veriler arasında önemli farklılıklar
bulunması halinde ilave görüşmelere başvurulması veya başka işletmelerin
örneklemeye dahil edilmesi, gerektiğinde ilgili uzmanlarca simülasyon
tekniğine başvurulması gerekmektedir. Dolayısıyla, formülü basit olmakla
birlikte, formülde kullanılan verilerin toplanması ve ayrıştırılması hem sektörü
tanıma bilgisi, hem zaman hem de büyük dikkat gerektirmektedir (Kılıç, 2008;
Kılıç, Alp ve Kaymaz, 2008).
Bu kapsamda, mevzuata uyum maliyetlerinin standart maliyet modeli
kullanılarak ölçülmesi süreci esas olarak 3 ana aşama ve bu aşamalarda yer
alan 15 adımdan oluşmakta olup, aşağıdaki tabloda özetlenmektedir (SCM
Networks, 2004).
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Tablo 1: Standart Maliyet Modelinin Aşamaları
1. Aşama: Hazırlık Analizi
1. Adım

Mevzuattaki bilgi verme yükümlülükleri ile bu yükümlülüklerin yerine
getirilmesi için yapılması gereken faaliyetlerin tanımlanması

2. Adım

Başka mevzuatta aynı türden çakışan yükümlülüklerin saptanması ve
yükümlülük listesinin buna göre gözden geçirilmesi

3. Adım

Bilgi verme yükümlülüklerinin türlerine göre sınıflandırılması (opsiyonel
adım)

4. Adım

Düzenlenen kesimlerin sınıflandırılması

5. Adım
6. Adım

Bilgi verme yükümlülüğüne uyması gereken kuruluşların sayısı ile bu
yükümlülüklere yılda kaç kez uyulması gerektiğinin belirlenmesi
Sektör temsilcileri ile görüşülecek veya sektöre gönderilecek ankete dahil
edilecek hususların ve uzmanlar tarafından sonradan değerlendirilecek
konuların belirlenmesi

7. Adım

Ölçümde kullanılacak maliyet unsurlarının tanımlanması

8. Adım

Görüşme metnin ya da gönderilecek anketin hazırlanması

9. Adım

1-8. adımların uzmanlar tarafından gözden geçirilmesi

2. Aşama: Zaman ve Maliyet Verilerinin Elde Edilmesi
10. Adım Görüşme yapılacak ya da anket gönderilecek örnek işletmelerin seçilmesi
11. Adım

Seçilen işletmelerle görüşmeler yapılması ya da hazırlanan anketin bu
işletmelere gönderilmesi

12.Adım

Her bir yükümlülük ve faaliyet bazında elde edilen verilerin analiz edilerek
standart hale getirilmesi

13. Adım 10-13. adımların uzmanlar tarafından gözden geçirilmesi
3. Aşama: Uyum Maliyetlerini Hesaplama ve Raporlama
14. Adım

Elde edilmiş güncel ve standart veriler çerçevesinde gerekli hesaplamaların
yapılması

15. Adım Raporlama
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III. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı
Bu çalışmada, 2007 yılı itibariyle Türkiye’de yürürlükte bulunan sermaye
piyasası mevzuatının halka açık şirketlere yüklediği yıllık uyum maliyetleri
ölçülecektir . Böylece, bir yandan genel olarak halka açık şirketler açısından
mevzuatta yer alan raporlama ve bilgi verme yükümlülüklerinden doğan
uyum maliyetlerinin yüksek olup olmadığı ortaya konulacak, diğer yandan da
“Türkiye’de şirketlerin halka açılarak sermaye piyasasını tercih etmemelerinde
sermaye piyasası düzenlemelerindeki yükümlülüklerden kaynaklanan uyum
maliyetlerinin önemli rol oynadığı” iddiasının geçerliliği test edilecektir.
Bu çerçevede, çalışmanın kapsamına, 2007 yılı itibariyle hisse senetleri
borsada işlem gören 335 adet borsa şirketi ile hisse senetleri borsada işlem
görmeyen 275 adet halka açık şirket olmak üzere iki şirket grubundan oluşan
toplam 610 adet halka açık şirket alınmıştır. Bu şirketlerin uymak zorunda oldukları
Sermaye Piyasası Mevzuatı ise aşağıdaki düzenlemelerden oluşmaktadır:
 Sermaye Piyasası Kanunu,
 SPK tarafından yayımlanan tüm Tebliğ, Yönetmelik ve genel
nitelikteki ilke kararları,
 İMKB Yönetmelikleri ile İMKB tarafından çıkarılan Genelgeler ve
Genel Mektuplar,
 Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetmeliği ile bu Kuruluş tarafından
çıkarılan Genelgeler ve Genel Mektuplar,
 İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından çıkarılan
Genelgeler ve Genel Mektuplar,
 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Genel Statüsü
ile Bu Birlikçe çıkarılan Genelgeler ve Genel Mektuplar,
 Yukarıda sayılmamış olmakla birlikte, sermaye piyasasını doğrudan
ilgilendiren ilgili diğer ikincil düzenlemeler.
Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve diğer
kanunlar ile bunlarla ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle
Türkiye’de halka açık şirketleri de kapsayan sermaye piyasası sektörünün mevzuata uyum maliyetlerinin ölçülmesine ilişkin kapsamlı çalışma Saim KILIÇ tarafından 2007 yılı Aralık ayında
hazırlanan ‘Sermaye Piyasası Düzenlemelerinde Fayda-Maliyet Analizleri: Teoriler, Araçlar ve
Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma’ adlı 2008 yılında İktisadi Araştırmalar Vakfı’nca ödüle
layık görülerek kitap olarak yayımlanmış doktora tezinde yapılmış olup, bu çalışmada ve bu
başlıktan sonra ortaya konulan sonuçlar esas olarak anılan kitapta yer alan bulgulara dayanmaktadır.
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gerçekleştirilen faaliyetlerden doğan maliyetler çalışma kapsamı dışında
bırakılmıştır. Zira bu düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülükler, yalnızca
sermaye piyasası sektörüne değil ilgili sektörlere de uygulanmaktadır.
IV. Veri Seti ve Metodoloji
Maliyet hesaplamasına esas teşkil edecek verilerin tam ve doğru bir şekilde
elde edilebilmesi için, öncelikle düzenlemelerdeki bilgi verme ve raporlama
yükümlülüklerinin eksiksiz bir şekilde ortaya konulması ve bu yükümlülüklerin
her birinin yerine getirilmesi amacıyla yapılması gereken iş ve işlemlerin
veri toplanmasına elverişli olacak şekilde idari faaliyetlere ayrıştırılması
gerekmektedir. Bu çerçevede, öncelikle, Sermaye Piyasası Mevzuatı baştan
sona taranarak dört kuruluş grubu için öngörülen bilgi verme yükümlülükleri
kuruluş grubu bazında tek tek sıralanmıştır. Daha sonra, bu yükümlülüklerden
her birinin yerine getirilmesi için yapılması gereken iş ve faaliyetler mantıksal
aşamalara bölünmüştür. Bu şekilde borsa şirketleri ve borsa dışı şirketler için
düzenleme adı ve maddesinin, yükümlülük türünün ve bu yükümlülüğün
yerine getirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin sıralandığı birer taslak
tablo hazırlanmıştır. Öte yandan, bu taslak tablolarda yer alan bilgilerin,
düzenlemelerdeki bilgi verme yükümlülüklerinin tamamını kapsadığını ve bu
yükümlülüklerin veri almaya elverişli olacak şekilde doğru ve mantıklı faaliyet
aşamalarına bölündüğünü garanti etmek amacıyla, ilgili otoritelerin uzmanları
ve uygulayıcı kuruluşların yöneticileriyle görüşmeler yapılmıştır. Bu şekilde
alınan görüşler değerlendirilerek, taslak tabloya nihai şekli verilmiştir.
Yapılan çalışma sonucunda, araştırma kapsamındaki şirket gruplarının
her biri için tespit edilebilen bilgi verme yükümlülükleri ile bunların
gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülmesi gereken faaliyetlerin sayısı Tablo 2’de
toplu bir şekilde verilmektedir.
Tablo 2: Şirket Grubu Bazında Bilgi Verme Yükümlülükleri ile İdari
Faaliyetlerin Sayısı
Şirket Grubu
Borsada İşlem Gören Halka Açık Şirketler
Borsa Dışı Halka Açık Şirketler

Yükümlülük Sayısı

Faaliyet Sayısı

22
13

148
69

Türkiye’de Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum Maliyetleri
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Şirketlerin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi
için yürütülmesi gereken faaliyetler bu şekilde belirlendikten sonra ihtiyaç
duyulan verilerin elde edilme aşamasına geçilmiştir. Uyum maliyetlerinin
standart maliyet modeli ile ölçülmesinde; yükümlülüğün yerine getirilmesi
için harcanan zaman (saat), sektörde çalışanların saat başı ortalama personel
maliyeti, yükümlülüğe uyum için varsa diğer yıllık satın almaların maliyeti
ile yükümlülüğün yılda kaç kez yerine getirildiği (frekans) verilerine ihtiyaç
bulunmaktadır. Model gereği, bu verilerden içerden hizmet veren personelin
saat başı ortalama maliyetleri Türkiye İstatistik Kurumu’ndan, diğerlerinin ise
seçilen örnek işletmelerden temin edilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla, öncelikle Türkiye genelinde anonim şirketlerde çalışanlar
için katlanılan saat başı maaş, ücret ve sosyal güvenlik masrafları dahil
ortalama personel maliyet bilgileri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’ndan
yazılı olarak talep edilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’ndan
alınan cevabi yazı ekinde gönderilen tabloların incelenmesi sonucunda, en
güncel işgücü maliyetlerinin anonim ortaklıklar için 2001 yılına ait olduğu ve
maliyetlerin yıllık tutar olarak hesaplandığı anlaşılmıştır. Çalışmanın konusu
olan mevzuata uyum maliyetlerinin 2007 yılı itibariyle güncel bir şekilde
ölçülebilmesi amacıyla, ham şeklinde alınan bu verilerin öncelikle saat başı
ücrete dönüştürülmesi ve daha sonra da her yıl tüketici fiyatları endeksine
göre hesaplanan enflasyon oranında artırılarak 2007 yılına getirilmesi
gereği doğmuştur. Bu kapsamda yapılan hesaplamalar sonucunda 2007 yılı
itibariyle şirketlerdeki personel başına ortalama saat ücreti 11,87 YTL olarak
bulunmuştur.
Diğer verilerin elde edilmesi için ise seçilen örnek kuruluşlarla görüşme
yapılması ve/veya anket gönderilmesi gerekmektedir. Ancak, bu modelin
uygulanmasında, her kuruluş grubundaki işletme ile görüşme yapılması veya
bu işletmelerin tamamına anket gönderilmesi gerekli değildir. Aksine, her bir
kuruluş grubuna dahil işletmelerin aynı yükümlülüklerle karşı karşıya olduğu
varsayıldığından, en az üç olmak üzere az sayıda örnek işletme ile daha ayrıntılı
bir araştırma yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte, yapılacak araştırmadan
doğru sonuçlar alınabilmesi için de, her kuruluş grubunun hem sayı hem de
büyüklük olarak en iyi şekilde temsil edilmesi zorunlu olduğu gibi, seçilen
örneklerin de veri sağlamada yeterli kapasiteye sahip olmaları gerekmektedir.
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Bu kısıtlar ve bazı kuruluşların yeterli bilgi sağlayamayabilecekleri de
göz önünde alınarak ihtiyatlı bir yaklaşımla her kuruluş grubundan 12 örnek
kuruluş seçilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Ancak, bu 12 kuruluşun
her kuruluş grubunu büyüklük olarak da en iyi şekilde temsil etmesini
sağlamak üzere, kuruluş gruplarının her biri belli bir kritere göre büyükten
küçüğe sıralanarak üç alt gruba ayrılmıştır. Borsada işlem gören halka açık
şirketler, 2006 yılında borsada gerçekleşen toplam işlem miktarlarına;
borsa dışı halka açık şirketler, 2006 yılındaki aktif büyüklüklerine göre
sıralanarak üçer alt gruplara bölünmüştür. Her alt gruptan dörder kuruluş
seçilerek, her kuruluş grubu için toplam 12 örnek belirlenmiştir. Kuruluş
seçimi tesadüfi olarak gerçekleştirilmemiş; aksine tam, yeterli ve doğru bilgi
verme kapasiteleri bulunup bulunmadığı göz önüne alınarak bilinçli bir tercih
yapılmıştır. Bu kapasitelerin var olup olmadığı konusunda ise onları Sermaye
Piyasası Kurulu’nun ilgili birimlerinde gözetleyen uzmanların görüşlerinden
yararlanılmıştır. Böylelikle, hem seçilen örneklerin tüm grubu temsil etmesi
sağlanmış hem de temin edilecek verilerin doğru ve sağlam olması garanti
altına alınmıştır.
Bu şekilde seçilen örnek işletmelerden ihtiyaç duyulan bilgilerin temin
edilebilmesi amacıyla yukarıda yükümlülük ve bu yükümlülüklerin yerine
getirilmesi için yapılması gereken faaliyetler esas alınarak hazırlanan tabloya,
söz konusu verileri temin edecek şekilde saat, yıllık satın alma maliyetleri ve
frekans sütunları da eklenerek 2007 yılı Şubat ayında, doldurulmak üzere üst
yazı ile örnek kuruluşlara gönderilmiştir. Kendilerine bilgi verme yükümlülüğü
hesaplama tablosu gönderilen borsada işlem gören halka açık şirketler için örnek
seçilen 12 şirketin tamamından, borsa dışındaki halka açık şirketler için örnek
seçilen 12 şirketin ise 9’undan istenen veriler temin edilmiştir. Araştırmamıza
cevap veren örnek kuruluşların oranı oldukça yüksek olup, standart maliyet
modeline göre en az 3 örnek işletmeden veri temin edilmesi gerektiği dikkate
alındığında, veri sağlamış bulunan kuruluş sayısının hem her kuruluş grubu
için maliyet hesaplanması hem de kuruluşların büyüklüklerine göre maliyet
analizi yapılması için yeterli olduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenle, çalışma
kapsamındaki kuruluş grupları arasından başka örnek kuruluş seçilmesine
gerek görülmemiştir.
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Böylece, maliyet hesaplaması için gerekli olan veriler; anket çalışması,
yazılı bilgi isteme ve telefonla ve/veya elektronik posta yoluyla görüşme
yapılması yöntemleri bir arada uygulanarak elde edilmiş bulunmaktadır. Bu
verilerin yukarıda belirtilen Standart Maliyet Modeli formülüne yerleştirilmesi
sonucunda uyum maliyetleri hesaplanmış olup, sonuçları aşağıda
verilmektedir.
V. Ölçüm Sonucunda Elde Edilen Bulgular
a) Borsada İşlem Gören Halka Açık Şirketlerin Düzenlemelere Uyum
Maliyetleri:
Hisse senetleri borsada işlem gören 335 halka açık şirketin, Sermaye Piyasası
Mevzuatından kaynaklanan 22 adet bilgi verme ve raporlama yükümlülüğünü
yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdikleri 148 adet faaliyet nedeniyle
katlandıkları yıllık uyum maliyeti, standart maliyet modeli kullanılarak 2007
yılı itibariyle yaklaşık 85 milyon YTL olarak hesaplanmıştır Bu maliyet tutarı,
aynı tarihteki ortalama döviz kuruna göre yaklaşık 64 milyon dolara karşılık
gelmektedir. Düzenlemelere uyum maliyetlerinin şirket başına maliyeti ise 254
bin YTL yapmaktadır.
Borsada işlem gören halka açık şirketlerin katlandığı uyum
maliyetlerinin yükümlülük bazında dağılımının özeti Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 3: Borsa Şirketleri İçin Ölçülen Uyum Maliyetlerinin Yükümlülük
Bazında Dağılımı
Sermaye Piyasası Mevzuatı

Uyum
Maliyeti
(Bin YTL)

Toplam
İçindeki
Payı (%)

Düzenleme Adı
ve Maddesi

Yükümlülük Türü

SPK Seri: XI, No:25 md.2

Yıllık mali tabloların (dipnotlarıyla
birlikte ayrıntılı bilanço, gelir tablosu,
nakit akım tablosu ve öz sermaye
değişim tablosu) düzenlenmesi

2.119

2,49%

SPK Seri: XI, No:25 md.720

Yıllık mali tabloların bağımsız denetiminin yaptırılması

38.968

45,74%

SPK Seri: XI, No:25 md.57,
711, 714

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi, ortakların incelemesine hazır bulundurulması ve
elektronik ortamda yayımlanması

5.647

6,63%

3, 6 ve 9 aylık ara mali tabloların (dipnotlarıyla birlikte ara dönem bilanço,
SPK Seri: XI, No:25 md.103,
gelir tablosu, nakit akım tablosu ve öz
104
sermaye değişim tablosu) ayrıntılı olarak tam set düzenlenmesi

7.120

8,36%

SPK Seri: XI, No:25 md.720

6 aylık ayrıntılı mali tabloların sınırlı
bağımsız denetiminin yaptırılması

23.479

27,56%

SPK Seri: IV, No:27 md.7,
9; SPK Seri: VIII, No:39
md. 5, 7, 8, 11, 12, 13; ilgili
Özel Durum Açıklamaları ile
Diğer Açıklamaların Borsaya
Gönderilmesi ve Kamuya
Duyurulmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında İMKB
Genelgesi

Ortaklığın sermaye yapısına, yönetim
kontrolüne, maddi duran varlık alımı,
satımı, kiralanması, kiraya verilmesi,
ayni sermaye olarak konulması, ortaklığın faaliyetlerine, finansal duran
varlıklara, idari konulara, görüşmelere, temettü avansına, bağışlara ve
diğer hususlara ilişkin özel durumların bildirimi ile Şirket hakkında basın yayın organları ile kamuoyunda
çıkan haber ve söylentilere ilişkin
doğrulama yükümlülüğü

2.776

3,26%

Diğer 17 Adet Yükümlülük
Toplam

5.082

5,96%

85.190

100,00%
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Tablonun incelenmesi sonucunda, mali tabloların bağımsız denetimden
geçirilmesi yükümlülüğünün %73,2’lik bir pay ile en yüksek maliyet yaratan
yükümlülük olduğu saptanmıştır. Borsa şirketleri, yıllık mali tabloların bağımsız
denetimi için 39 milyon YTL (%45,7), altı aylık mali tabloların bağımsız denetimi
için 23,5 milyon YTL (%27,5) maliyete katlanmaktadır. Bu rakamlara göre, mali
tabloların bağımsız denetimden geçirilmesi yükümlülüğü, şirket başına yıllık
ortalama 186.000 YTL tutarında yük getirmektedir. Borsada işlem gören halka
açık şirketlerin bağımsız denetim maliyetleri ile bir sonraki başlıkta verilen
borsa dışı halka açık şirketlerin bağımsız denetim maliyetleri karşılaştırıldığında,
borsa şirketlerin borsa dışı şirketlere göre 8 kat daha fazla gidere katlandığı
görülmektedir. Bir borsa şirketi bağımsız denetim firmasına yıllık denetim
için ortalama 112 bin YTL öderken, borsa dışı şirketler ortalama 15 bin YTL
ödemektedir. Borsa şirketleri için bağımsız denetim ücretlerinin bu kadar yüksek
olmasında, büyük olmalarının yanı sıra, 2005 yılından itibaren bu şirketler
için uluslar arası finansal raporlama standartlarına göre mali tablo düzenleme
zorunluluğunun getirilmiş olmasının önemli rol oynadığı düşünülmektedir.
Bağımsız denetim yükümlülüğünden sonra en yüksek maliyet
getiren ikinci yükümlülük türü, mali tablo düzenleme yükümlülüğüdür. Borsa
şirketleri yıllık ve ara dönem mali tablolarını dipnotlarıyla birlikte düzenlemek
için yıllık 9,2 milyon YTL (%10,8) tutarında maliyete katlanmaktadır. Bu
yükümlülüklerden sonra, % 8,3 ile faaliyet raporu düzenleme yükümlülüğü ve
% 3,2 ile özel durum açıklaması yapma yükümlülüğü en fazla maliyet yaratan
yükümlülükler olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada sayılan yükümlülükler
dışında kalan 17 adet yükümlülükten doğan maliyet tutarı ise sadece 5 milyon
YTL olup, toplam maliyetlerin yaklaşık %6’sına tekabül etmektedir.
Borsa şirketlerinin uyum maliyetleri konusunda dikkat çeken bir
nokta, yönetim kurulu faaliyet raporunun düzenlenmesi yapılan harcamaların
büyüklüğüdür. Hesaplamalar sonucunda, borsa şirketlerinin faaliyet raporu
düzenlemek için yıllık bazda 5,6 milyon YTL tutarında gidere katlandığı tahmin
edilmiştir. Buna göre, faaliyet raporunun düzenlenmesinin tek başına maliyeti,
yıllık mali tabloların düzenlenmesi ile özel durum açıklamaları yapılması
yükümlülüklerinin her birinin yarattığı maliyetin iki katından daha fazla
olmaktadır. Borsa şirketlerinin faaliyet raporuna bu kadar harcama yapmak
zorunda kalmalarının nedenini öğrenmek amacıyla anılan yükümlülükten
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doğan maliyetlerin faaliyet bazında dağılımı incelemiştir. Yapılan inceleme
sonucunda, bu maliyetlerin büyük bir bölümünün (3,6 milyon YTL) hazırlanan
raporun basım maliyetlerinden kaynaklandığı saptanmıştır. Dolayısıyla, borsa
şirketlerinin prestij ve imaj gibi nedenlerle yüksek kalitede faaliyet raporu
bastırma eğiliminde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Burada vurgulanması
gereken önemli husus, bunun mevzuattan kaynaklanan bir zorunluluk
olmadığıdır. Borsa şirketleri gönüllü olarak faaliyet raporu için bu kadar
harcama yapmaktadır.
Bu arada, borsa şirketlerinin büyüklüğünün uyum maliyetlerinin
artmasına ne kadar etkili olduğu konusu da araştırılmıştır. Bu amaçla, çalışma
kapsamındaki 335 borsa şirketinin 112’si büyük ölçekli, 111’i orta ölçekli
ve 112’si de küçük ölçekli olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. Tablo 4’de yer
alan hesaplama sonuçlarına göre, borsa şirketlerinin büyüklüklerinin uyum
maliyetlerinde önemli rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ortalama yıllık uyum
maliyeti, büyük ölçekli her borsa şirketi için 453 bin YTL, orta ölçekli her
borsa şirketi için 209 bin YTL ve küçük ölçekli her borsa şirketi için 101 bin
YTL olarak tahmin edilmiştir. Bu rakamlara göre; büyük ölçekli şirketler orta
ölçekli şirketlerin, orta ölçekli şirketler de küçük ölçekli şirketlerin yaklaşık iki
katı kadar uyum maliyetine katlanmaktadır.
Tablo 4: Borsa Şirketleri İçin Ölçülen Uyum Maliyetlerinin Büyüklük
Bazında Dağılımı
Uyum
Şirket Başına
Toplam
Maliyeti
Maliyet (Bin
İçindeki Payı
(Milyon TL)
YTL)

Büyüklük Sınıfı

Adet

Büyük Ölçekli Borsa Şirketleri

112

50,8

453

59,6%

Orta Ölçekli Borsa Şirketleri

111

23,2

209

27,2%

Küçük Ölçekli Borsa Şirketleri

112

11,3

101

13,3%

Toplam

335

85,2

254

100%

Borsa şirketlerinde büyüklük faktörünün uyum maliyetlerinde neden
önemli olduğu sorusuna cevap vermek amacıyla her bir şirket grubu için ölçülen
uyum maliyetleri ayrıca yükümlülük bazında karşılaştırılmıştır (Tablo 5).
Yapılan karşılaştırma sonucunda, bağımsız denetim yükümlülüğü ile mali tablo
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düzenleme yükümlüğünden kaynaklanan maliyetlerin şirketlerin büyüklüğüne
paralel olarak arttığı anlaşılmıştır. Bunun temel sebebinin, büyük şirketlerin
genelde ya bir holding ya da bir grubun bünyesinde ana ortaklık nedeniyle
uluslararası finansal raporlama standartlarına göre tüm grubu içerecek şekilde
konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğünün bulunmasıdır. Konsolide
mali tablo düzenlenmesi ve denetimi de doğal olarak solo mali tablolara göre
daha fazla zaman ve kaynak gerektirdiğinden, uyum maliyetleri artmaktadır.
Tablo 5: Borsa Şirketleri İçin Büyüklüklerine Göre Ölçülen Uyum
Maliyetlerinin Yükümlülük Bazında Dağılımı
Şirketlerin Büyüklük Sınıfı
Düzenleme Adı
ve Maddesi

Yükümlülük Türü

Büyük
Orta
Küçük
Ölçekli (YTL) Ölçekli (YTL) Ölçekli (YTL)

SPK Seri: XI,
No:25 md.2

Yıllık mali tabloların
(dipnotlarıyla birlikte ayrıntılı bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu
ve öz sermaye değişim
tablosu) düzenlenmesi

1.290.314

453.945

376.814

SPK Seri: XI,
No:25 md.103,
104

3, 6 ve 9 aylık ara mali
tabloların (dipnotlarıyla
birlikte ara dönem
bilanço, gelir tablosu,
nakit akım tablosu ve
öz sermaye değişim
tablosu) ayrıntılı olarak
tam set düzenlenmesi

3.720.537

1.946.273

1.457.166

SPK Seri: XI,
No:25 md.720

Yıllık mali tabloların
bağımsız denetiminin
yaptırılması

25.587.450

10.664.454

2.736.164

SPK Seri: XI,
No:25 md.720

6 aylık ayrıntılı mali tabloların sınırlı bağımsız
denetiminin yaptırılması

15.230.075

6.223.401

2.039.951

SPK Seri: IV,
No:27 md.7, 9;
SPK Seri:VIII,
No:39 md. 5, 7, 8,
11, 12, 13; ilgili
İMKB Genelgesi

Ortaklığın özel durum
açıklamaları ile diğer hususların kamuya duyurulmak üzere
İMKB’ye gönderilmesi
ve haberlere ilişkin doğrulama yükümlülüğü

1.115.899

846.333

814.490

46.944.274

20.134.406

7.424.585

Toplam
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b) Borsa Dışındaki Halka Açık Şirketlerin Düzenlemelere Uyum
Maliyetleri:
Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi olup da hisse senetleri borsada işlem
görmeyen 275 halka açık şirketin mevzuatta yer alan 13 adet bilgi verme ve
raporlama yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdikleri 69 adet
faaliyetten doğan uyum maliyetlerinin yıllık tutarı, standart maliyet modeline
göre 2007 yılı itibariyle yaklaşık 5,5 milyon YTL (4,1 milyon dolar) olarak
tahmin edilmiştir. Bu tahmin sonuçlarına, borsa dışındaki her halka açık şirket
başına yıllık ortalama uyum maliyeti yaklaşık 20.000 YTL yapmaktadır.
Borsa dışındaki halka açık şirketlerin katlandığı uyum maliyetlerinin
yükümlülük bazında dağılımı Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6: Borsa Dışındaki Halka Açık Şirketler İçin Ölçülen Uyum
Maliyetlerinin Yükümlülük Bazında Dağılımı
Sermaye Piyasası Mevzuatı

Uyum
Maliyeti
(Bin YTL)

Toplam
İçindeki
Payı (%)

Düzenleme Adı
ve Maddesi

Yükümlülük Türü

SPK Seri: XI, No:1
md. 48-49 ve SPK
Seri:XII, No:1
md.3,11, 12, 15, 16,
19, 20, 23,24

Yıllık ayrıntılı bilanço, gelir tablosu,
yıllık özet bilanço, gelir tablosu ve
bunların dipnotları ile ek mali tabloların
(fon akım, nakit akım, satışların maliyeti
ve kar dağıtım tabloları) düzenlenmesi

634.279

11,54%

SPK Seri: XI, No:1 Yıllık bilanço ve gelir tablosu ile
md.48 ve SPK Seri: dipnotlarının bağımsız denetimden
XII, No:1 md.11,19 geçirilmesi

2.184.469

39,75%

Özet mali tabloların özet denetçi raporu
SPK Seri: XI, No:1
ile birlikte genel kurul toplantısını
md.49, 56 ve SPK
izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret
Seri:XII, No:1 md.
Sicili Gazetesi’nde ve iki mahalli
12, 16, 20, 24
gazetede ilan edilmesi

1.160.437

21,12%

SPK Seri: XI, No:1
md.53 ve SPK Seri: Yıllık faaliyet raporunun
XII, No:1 md.12,16, düzenlenmesi
20, 24

498.784

9,08%

Ortaklığın sermaye yapısına, yönetim
kontrolüne, maddi duran varlık alımı,
satımı, kiralanması, kiraya verilmesi,
ayni sermaye olarak konulması,
SPK Seri: IV, No:27 ortaklığın faaliyetlerine, finansal duran
md.7, 9 ve SPK
varlıklara, idari konulara, görüşmelere,
Seri: VIII, No:39
temettü avansına, bağışlara ve diğer
md. 5, 7, 8, 11, 13 hususlara ilişkin özel durumların
bildirimi ile Şirket hakkında basın
yayın organları ile kamuoyunda çıkan
haber ve söylentilere ilişkin doğrulama
yükümlülüğü

539.366

9,81%

478.087
5.495.423

8,70%
100,00%

Diğer 8 Adet Yükümlülük
Toplam
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Tablodan da görüldüğü üzere, bağımsız denetim yükümlülüğünden
kaynaklanan maliyetler %39,7 oranıyla en yüksek paya sahiptir. Burada
belirtilmesi gereken bir husus, borsa dışı halka açık şirketlerin tamamının
bağımsız denetim yükümlülüğüne tabi bulunmadığıdır. Zira SPK Seri: IV, No:19
sayılı ‘İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına
İlişkin Esaslar Tebliği’ uyarınca, aktif toplamı belli bir tutarın altında olan
veya sermayesinin %95’i ve daha fazlası en fazla yirmi ortağa ait olan borsada
işlem görmeyen şirketler mali tabloları için bağımsız denetimden muaf
tutulabilmektedir. Maliyet ölçümünün yapıldığı tarih itibariyle borsa dışındaki
275 halka açık şirketten 143’ü SPK tarafından bağımsız denetimden muaf
tutulmuştur. Dolayısıyla, bağımsız denetim yükümlülüğüne ilişkin maliyetler
hesaplanırken tüm şirketler değil, sadece bu yükümlülüğe tabi bulunan 132
şirket dikkate alınmıştır.
Bağımsız denetim yükümlülüğünden sonra % 21,1 ile ikinci en yüksek
uyum maliyeti, mali tabloların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile iki mahalli
gazetede ilan edilmesi yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. Bunu, yıllık mali
tablo düzenlenmesi, faaliyet raporu hazırlanması ve özel durum açıklaması
yapma yükümlülükleri izlemektedir.
VI. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, uluslararası genel kabul görmüş standart maliyet modeli
kullanılarak Türk sermaye piyasasında faaliyette bulunan 335 adedi hisse
senetleri borsada işlem gören halka açık şirket ve 275 adedi hisse senetleri
borsada işlem görmeyen halka açık şirket olmak üzere toplam 610 şirketin
sermaye piyasası düzenlemelerine uyum maliyetleri ölçülmüştür. Ölçüm
sonuçlarının topluca yer aldığı Tablo 7’den de görüldüğü üzere, bu şirketlerin
sermaye piyasası düzenlemelerinden kaynaklanan bilgi verme ve raporlama
yükümlülükleri nedeniyle katlandıkları yıllık uyum maliyetleri 2007 yılı
itibariyle yaklaşık 90,7 milyon YTL olarak tahmin edilmiştir.
Tablo 7: Halka Açık Şirketlerin Düzenlemelere Uyum Maliyetleri
335

Toplam Uyum
Maliyeti (Bin YTL)
85.190

Şirket Başına Uyum
Maliyeti (Bin YTL)
254

275
610

5.495
90.685

20
274

Şirket Grubu

Adet

Borsa Şirketleri
Borsa Dışındaki Halka Açık Şirketler
Toplam
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Bu ölçüm sonuçlarına göre, ilk olarak, halka açık şirketlerin sermaye
piyasası düzenlemelerinden doğan uyum maliyetleri genel olarak düşük
düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Borsada işlem gören şirket başına uyum
maliyeti yıllık 254 bin YTL iken, borsa dışı şirketlerde bu maliyet 20 bin YTL
civarındadır. Borsa şirketlerinin katlandığı uyum maliyetlerinin 31.12.2006
tarihli sektör mali tablolarında yer alan aktif toplamlarına oranı onbinde 1,3, öz
sermaye toplamlarına oranı onbinde 6,7 ve net satışlar toplamına oranı onbinde
3 yapmaktadır. Borsada işlem görmenin şirketlerde yıllık 234 bin YTL ilave
maliyete neden olduğu anlaşılmaktadır. Borsa dışı şirketlerde maliyetin bu kadar
düşük olmasının nedeni, bu şirketlerin bazı kriterlere göre bağımsız denetim
gibi yükümlülüklerden muaf tutulmuş olmasıdır. Borsa şirketlerinin uyum
maliyetlerinin borsa dışı şirketlere nazaran büyük olmasının sebebi ise, borsa
şirketlerinin büyük ölçekli olmalarının yanı sıra, uluslararası finansal raporlama
standartlarına göre mali tablo düzenlenmek zorunda bulunmaları nedeniyle
bağımsız denetim yaptırma ve mali tablo düzenleme yükümlülüklerinin daha
fazla zaman ve kaynak gerektirmesinden kaynaklanmaktadır. Borsa şirketleri
için ölçülen 254 bin YTL’lik maliyetin 186 bin YTL’sini bağımsız denetim
ücretleri oluşturmaktadır.
İkinci olarak, borsa şirketlerinin yılda sadece 254 bin YTL maliyete
katlanarak sermaye piyasasından faydalandıkları ve üstelik uluslar arası
finansal raporlama standartlarına göre mali tablo düzenleyip bağımsız
denetimden geçirdikleri dikkate alındığında, sermaye piyasası mevzuatına
uyum maliyetlerinin şirketlerin halka açılmalarının önünde engel olduğu
tezi geçerliliğini yitirmektedir. Bu şirketlerin pek çoğunun uluslararası iş ve
işlemler için zaten uluslar arası finansal raporlama standartlarına göre mali tablo
düzenlemek durumunda oldukları göz önünde bulundurulduğunda, sermaye
piyasası mevzuatının getirdiği ilave maliyetin daha da azalacağı ortadadır.
Borsa şirketleri için yapılan bir başka dikkat çekici bulgu da, bu
şirketlerin yıllık faaliyet raporlarını yüksek kalitede bastırmak suretiyle önemli
büyüklükte harcamalar yapmasıdır. Borsa şirketleri faaliyet raporları için yıllık
bazda toplam 5,6 milyon YTL harcama yapmaktadır. Yüksek kalitede faaliyet
raporu bastırılmasının mevzuattan kaynaklanan bir yükümlülük olmadığı
dikkate alındığında, borsa şirketlerinin prestij ve imaj unsuruna önem verdikleri
sonucuna ulaşılmaktadır.
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Son olarak, borsa şirketlerinde büyüklük sınıfı arttıkça maliyetler
yaklaşık 2 kat yükselmektedir. Ölçek arttıkça maliyetlerin artmasının temel
nedeninin, büyük şirketlerin ya bir holding ya da bir ana ortaklık olmaları
nedeniyle uluslar arası finansal raporlama standartlarına göre konsolide mali
tablo düzenlenmeleridir. Konsolide mali tablo düzenlemek ve bunları bağımsız
denetimden geçirmek doğal olarak solo mali tablolara göre daha fazla maliyete
yol açmaktadır.
Standart maliyet modelinde, uyum maliyetleri bu şekilde ölçülüp
sonuçları ortaya konulduktan sonra sıra bu veriler ışığında kuruluşlar üzerindeki
uyum yüklerinin nasıl azaltılabileceğine ilişkin olarak önerilerde bulunmaya
gelmektedir. Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin kısa vadede iki
alanda maliyet tasarrufu sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu alanlardan
ilki, mali tabloların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına
ilişkindir. SPK Seri: XI, No:25 Tebliği uyarınca, borsa şirketleri yıllık mali
tablolarını olağan genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan etmek zorundadır. Borsa şirketlerinin mali tablo
ve raporlarının SPK’ya ve İMKB Bülteninde yayımlanmak üzere Borsaya
gönderildiği ve internet sayfalarında elektronik ortamda yayımlandığı dikkate
alındığında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ayrıca ilan edilmesine gerek
bulunmamaktadır. Esasen yatırımcıların daha kolay ve rahat bir şekilde mali
tablo ve raporları elde edebilecekleri kaynaklar mevcut iken Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesine başvurmalarını beklemek de gerçekçi değildir. Dolayısıyla,
yıllık mali tabloların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması
zorunluluğunun kaldırılması yerinde olacaktır. Bu öneri yerine getirildiği
takdirde, borsa şirketleri sektörünün yılda yaklaşık 1 milyon YTL tasarruf
sağlayacağı hesaplanmıştır.
Borsa şirketlerinin maliyet tasarrufu sağlayabilecekleri ikinci alan,
yönetim kurulu faaliyet raporlarının bastırılmasına ilişkindir. SPK Seri: XI,
No:25 sayılı Tebliğinde yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi, ortakların
incelemesine hazır bulundurulması ve elektronik ortamda yayımlanması
öngörülmüştür. Faaliyet raporlarının düzenlenip standart kağıtla çoğaltılması
yeterliyken, şirketlerin bunları renkli ve kaliteli kağıda bastırarak çoğaltmayı
tercih etmeleri nedeniyle 3,6 milyon YTL ilave yüke katlandıkları
anlaşılmaktadır. Bu yükün ortadan kaldırılması şirketlerin kendi tasarruflarında
bulunmaktadır.

Türkiye’de Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum Maliyetleri
Halka Açılmaları Gerçekten Engelleyecek Boyutta mı?

23

Hisse senetleri borsada işlem görmeyen halka açık şirketlerin kısa
vadede maliyet tasarrufu sağlayabileceği alan, mali tabloların ilan edildiği
gazete sayısının azaltılmasıdır. SPK Seri: XI, No:1 sayılı Tebliğ ile Seri: XII,
No:1 sayılı Tebliğ uyarınca, borsa dışındaki halka açık şirketlerin yıllık özet
mali tablo ve raporlarını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile iki mahalli gazetede
ilan etmeleri zorunludur. Bu yükümlülüğün tüm şirketlere yıllık maliyeti 1,1
milyon YTL civarındadır. İlan edilecek gazete sayısının azaltılmasının şirketlere
maliyet tasarrufu sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle mali tablolarını
internet sitesinde yayımlayan şirketler için böyle bir muafiyet getirilebilmesi
mümkün görünmektedir. Bu kapsamda, örneğin ilan yapılacak gazete sayısı
ikiye indirildiğinde sektör yılda yaklaşık 350-400 bin YTL tasarruf sağlamış
olacaktır.
Böylelikle, yukarıda belirtilen sadeleştirme ve değişiklik önerilerinin
hayata geçirilmesi suretiyle, kısa vadede, borsa şirketleri için 4,6 milyon
YTL ve borsa dışı şirketler için 400 bin YTL olmak üzere 5 milyon YTL
maliyet tasarrufu sağlanabileceği gösterilmiştir. Orta ve uzun vadede uyum
maliyetlerinin çok daha yüksek oranda düşürülebileceği düşünülmektedir.
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