B R BÜYÜME STRATEJ S OLARAK FRANCH S NG
S STEM ; F RMALAR AÇISINDAN ÖNEM , MEVZUAT
BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI
Dr.Suphi ASLANO LU
ÖZET
Günümüzde, firmalar aç s ndan uluslararas la ma ve
uluslararas faaliyetlerde bulunma kaç n lmaz bir olgu haline
gelmi tir. Bundaki en büyük etken, firmalar n artan rekabet ortam nda
d a aç lma yoluyla büyüme ve kar amac gütmeleridir. Bu noktada,
franchising firmalar n büyüme hedeflerine ula mas nda önemli
stratejik yöntemlerden birisidir. Franchising yoluyla, uluslararas
ölçekte faaliyet gösteren i letmeler önemli avantajlar sa"lad klar gibi,
ulusal ölçekte çal an i letmeler de piyasada kendini ispatlam isim
ve markalar n destek ve güvencesini alma suretiyle birtak m yararlar
elde etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Büyüme Stratejisi, Franchising Sistemi,
Muhasebe Uygulamas
ABSTRACT
Firms can not survive without involving in international trade
and becoming an international firm. The most important factor behind
this is increased competition which forces them to do business with
foreign countries. Therefore, their profitability may be increased. At
this point, franchising is one of the most vital methods which may
contribute to firms’ development strategies. International firms may
obtain considerable advantages with franchising system. Furthermore,
local firms may benefit from buying and selling well-known brands.
Key words: Development Strategies, Franchising System,
Accounting Applicaion
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GR!
Küreselle me olgusu ve bunun sonucu olarak s n rlar n ortadan
kalkmas , büyük i letmeler aç s ndan yeni pazarlara girme imkan n
ortaya ç karm ve i letme faaliyetlerinin boyutu uluslararas ölçe"e
ta nm t r. Büyük i letmeler sahip olduklar deneyim ve tecrübeleri
di"er pazarlara ta yarak yeni olanaklar elde etmi lerdir. Ya anan bu
süreç, beraberinde i letmeleri uluslararas pazarlara giri konusunda
yeni stratejiler geli tirmeye zorlam t r. Benzer ekilde, i letmelerin
faaliyetlerinin boyutunu art rarak uluslararas pazarlara girmesi ve
beraberinde rekabet ortam n n do"mas , ulusal ölçekte faaliyet
gösteren i letmeleri etkilemi ve bu i letmeleri ya anan rekabet
ko ullar alt nda ayakta kalabilmek için yeni aray lara itmi tir. Bu
ba"lamda, ulusal ve uluslararas firmalar aras nda sözle meler yoluyla
ticari ili kilerin boyutunda önemli oranda art ya anm t r. Bu
noktada, ya anan art ta franchising önemli sözle melerden birisi
olarak kar m za ç kmaktad r. Franchising sistemi ile büyük i letme ve
markalar, uluslararas pazarlara önemli avantajlar sa"layarak girme
imkan elde ederken, küçük i letmeler ise kendini ispatlam bir isim
ve markan n destek ve güvencesini alma ve büyük i letmelerin
sa"lad " olanaklardan yararlanma yoluyla piyasada tutunabilme ve
büyüyebilme imkan na kavu mu tur. Bu çal mada, franchising
sistemi birçok yönüyle ele al narak, sistemin firmalar aç s ndan
öneminin daha iyi anla labilmesi amaçlanm
ve franchising
i lemlerinin muhasebe boyutu üzerinde durulmu tur.
I.
F RMALAR
STRATEJ LER

AÇISINDAN

BÜYÜME

Küreselle me süreciyle birlikte ulusal ve uluslararas alanda
ya anan geli meler, firmalar da etkilemi ve de"i ime zorlam t r.
Geli en pazarlara ve de"i en artlara uyum sa"lamak ve ayakta
kalabilmek için firmalar iç yap lar n , yönetim sistemlerini ve
sermayelerini güçlendirme zorunlulu"u ile kar kar ya kalm lard r.
Bir yandan yeni rakipler, bir yandan da ya anan içerideki de"i im
süreci firmalar yeni stratejilere yönlendirmektedir. Bu çerçevede, baz
firmalar birle meler yoluyla güç birli"ine gitmekte, baz lar sat n
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almalar yoluyla el de"i tirmekte, baz lar ise yeniden yap lanarak,
yoluna devam etmeye çal maktad r. Bu olu umlara yabanc /küresel
sermayenin ilgi ve kat l m n n da artt " gözlenmektedir1.
Sözkonusu yeni süreç ile beraber, firmalar n faaliyet
alanlar n n uluslararas boyutlara dönü me e"ilimi her zaman
oldu"undan daha fazla bir nitelik kazanm t r. Günümüz geli en
teknolojisiyle, etkisinin her gün daha çok hissedildi"i küreselle me
olgusu, firmalar yeni ticaret ve pazarlama stratejileri benimsemek ve
uygulamak durumunda b rakm t r. Di"er taraftan, küreselle menin
d nda kalan, globalle en pazarlar görmezden gelen i letmelerin
ayakta kalamad klar
ve ba ar y
yakalayamad klar
aç kça
görülmektedir.
Bu ba"lamda, firmalar n ya anan sürece uyum sa"layarak
özellikle uluslararas
düzeyde birtak m büyüme stratejileri
geli tirmeleri ve uluslararas pazarlara giri yollar n aramalar büyük
önem ta maktad r. Uluslararas alanda yat r m yapma ve uluslararas
pazarlara giri yaparak büyüme dü üncesinde olan firmalar için d
pazarlarda faaliyet göstermenin çe itli yollar vard r. Uluslararas
pazarlara giri yoluyla büyüme stratejileri ise temel olarak üçe ayr l r2;
ihracatta dayal stratejiler, sözle melere dayal stratejiler ve yat r ma
dayal stratejiler.
1hracata dayal stratejiler; dolayl ihracat ve do"rudan ihracat
olarak ikiye ayr labilir. Sözle melere dayal stratejiler; lisans
anla malar , franchsing, sözle meli üretim, yönetim sözle meleri
olarak ifade edilebilir. Yat r ma dayal stratejiler ise; ortak giri imler
(joint venture), uluslararas birle me ve sat n almalar ve do"rudan
yat r m olmak üzere üçe ayr labilir.
Franchising, yukar da da ifade edildi"i üzere, uluslararas
pazarlara giri çerçevesinde firmalar n yeni büyüme stratejileri

1

BOLAT, Ömer, “De"i en Dünya ve Türk KOB1’leri”, Aksiyon Dergisi, Say :556,
01.08.2005.
2
DURUKAN Tülin ve Di"., Uluslararas' Pazarlara Giri+ Stratejileri Franchising
Sistemi ve Türkiye Uygulamas', Asil Yay n Da" t m Ltd.Dti., Ankara 2006, s27-32.
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aras nda yer alan bir sistem olup, bu çal man n bundan sonraki
k sm nda franchising sistemi ayr nt l olarak ele al nacakt r.
II.
BR
BÜYÜME
FRANCH S NG S STEM
A.

STRATEJ S

OLARAK

FRANCH1S1NG’1N TANIMI VE ÖZELL1KLER1

Özellikle 1970’li y llardan sonra sözle meler yoluyla dünya
çap nda ticari ili kilerin ekli gittikçe yayg nla maya ba lam t r.
Sözkonusu sözle melerden biri franchisingdir. Hukukçular ve
uluslararas kurulu larca franchising farkl ekillerde tan mlanm
olmas na ra"men esas itibariyle tüm tan mlar n temelde içerdi"i ve
ifade etti"i kavram hemen hemen birbirinin ayn s d r.
Franchising, Frans zca bir kelime olan ve serbest b rakma,
vergi ve resimlerden muaf tutma anlam na gelen “Affranchir”
kelimesinden gelmi tir. Buna kar l k, literatürde franchising 1ngilizce
olarak kullan lmakta ve köken itibariyle “Franchise” kelimesinden
gelmekte olup kelimenin en yak n Türkçe kar l " ise
“imtiyaz/ayr cal k verme” olarak ifade edilebilir. 1mtiyaz verme
“Franchise” kelimesi ile ifade edilirken, franchising ise sistemin
bütününü di"er bir ifadeyle imtiyaz verme ile ortaya ç kan sistemi
tan mlamaktad r3.
En k sa tan m yla franchising, bir firman n bir ba ka firmaya
belirli bir ücret kar l " nda mal ve hizmetlerini satma iznini di"er bir
ifadeyle isim ve format n kullanma iznini veren bir anla mad r4.
Birbirinden ba" ms z iki taraf aras nda olu turulan sözle meye dayal
bir ili kiyi ifade eden Franchising, bir ürün veya hizmetin imtiyaz
hakk na sahip taraf n, belirli bir süre, art ve s n rlamalar dahilinde
i in yönetim ve organizasyonuna ili kin bilgi ve destek (know-how)
3

YAVAD, Burhan F., “The Role of Economic-Demogaphic Factors in US.,
International Restaurant Franchising: An Empirical Investigation”, Journal of
Global Marketing, Volume:2, Number:1, 1988’den al nt layan P1RT1N1 Serdar ve
AKAY Hüseyin, “Bir Pazarlama Yöntemi Olan Franchising Sisteminde Vergi ve
Muhasebe Uygulamalar ”, Vergi Dünyas' Dergisi, Say :189, May s 1997, s.134.
4
LEVY, Michael; A. WE1TZ Barton, Retailing Management, Richard D. Irwin Inc.
Homewood Boston, USA, 1992, S.64
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sa"lamak suretiyle, imtiyaz hakk n ticari i ler yürütmek üzere ikinci
tarafa verdi"i imtiyazdan do"an, uzun dönemli ve sürekli bir
ili kisinin bütününü olu turmaktad r5. En yal n haliyle franchisingi,
hak sahibine verilen para kar l " nda belirli s nai haklar ticari alanda
kullanma izni olarak özetlemek mümkündür. Franchising sisteminde,
franchisor ve franchisse olmak üzere en az iki taraf bulunmaktad r6;
- Franchisor (franchise veren); geli mi bir üretim, i letme ve
pazarlama sistemine, ticari isme ve tescilli bir markaya sahip olup, bir
franchising anla mas çerçevesinde i sistemini, ticari ismini ve
markas n kulland ran ana firmad r.
- Franchisee (franchise alan); ana firman n isim ve sistemi
çerçevesinde i yapabilme hakk n , yap lan franchising sözle mesinde
belirtilen artlar dahilinde ödeyerek kullanan gerçek veya tüzel ki idir.
Franchisor (franchise veren), piyasada tan nm ve yerle mi
bir ismin yada markan n i letme hakk n veren taraft r. Öte yandan,
Franchisee (franchise alan) ise, i letmesini ba" ms z olarak yöneten,
isim, i letme hakk yada marka ve di"er hizmetleri bir bedel
kar l " nda alan taraft r. Franchisor, isim, marka, i letme hakk
yan nda girimciye ba ar ans n art r c etki yapan teknik, idari, mali,
pazarlama ve e"itim konular nda hizmetler sunarken, sözle me ile
franchise alan firman n faaliyetlerini denetleme, muhasebe kay tlar
inceleme, i in ak ile ilgili rapor ve bilgiler talep etme ve franchise
alan firmaya sözle me süresince rekabet yasa" getirme haklar n da
elinde tutmaktad r7.

5

www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/021211/9406,
www.ufrad.org.tr/tr/10sorudafranchise.asp.
6
MELEMEN, Mehmet ve ARZOVA S. Burak, Uygulamal' Uluslararas' Ticaret
Finansman Teknikleri Ticari ngilizce, ALFA Yay nevi, 1stanbul 1998, s.415.,
KUMKALE, Rüknettin, Franchising,
www.alomaliye.com/subat_06/ruknettin_kumkale_franchising.htm.
7
CEBEC1, R fat, Franchising Rehberi, Kosgeb Giri imcili"i Geli tirme Merkezi,
Ankara 2005, s.4-5.
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Franchising ile ilgili olarak yap lan tan mlara genel olarak
bak ld " nda, franchising sisteminde yer alan temel unsurlar8; sistemin
en az iki firma taraf ndan sürekli bir ticari ili ki için olu turulmas ,
ayr cal " veren ve alan aras nda yükümlülük ve sorumluluklar
belirleyen ve kanuni ba"lay c l " olan bir sözle menin olmas ve
ayr cal " verenin ayr cal " alana göre daha güçlü olmas n n yan s ra
ayr cal " alan n ayr cal " verenin isim ve sözle mede belirtilen
ko ullar alt nda faaliyetlerini sürdürmesi eklinde s ralanabilir.
Franchising sisteminin ba l ca özellikleri a a" daki
s ralanabilir9;

ekilde

- Franchising, sözle meye dayal bütünle mi bir sistem olup
franchisorun (franchise verenin) belirli bir marka alt nda sundu"u ürün
yada hizmetin yine kendi kurmu oldu"u bir i modeline göre
franchisee (franchise
alan) taraf ndan da" t m na imkan
yaratmaktad r.
- Franchising, sistemin i leyi süresi boyunca franchise veren
firmaya franchise alan firma üzerinde kontrol yetkisi veren faaliyetler
bütünüdür. Franchise verenin sistemin i leyi sürecinde franchise alan
firma üzerindeki kontrolü, imtiyaz verilen i in anla ma ile belirlenen
bir standart ve yönteme göre i letilmesi gereklili"inden
kaynaklanmaktad r.
- Franchising, franchise veren firman n franchise alan firmaya
yönelik i in kurulmas , organizasyon ve yönetim modelinin
haz rlanmas , pazarlama faaliyetlerinin gerçekle tirilmesi, personelin
e"itilmesi ve bu kapsamda de"erlendirilecek di"er i letme faaliyetleri
ile ilgili olarak yard mc ve destek olmas konusunda zorunluluk
getiren bir özellik ta r. Franchise veren firman n yard mlar daha
mikro düzeyde de"erlendirildi"inde; sat yerinin seçimi ve dizayn ,
8

BAK1, Birdo"an, “Bir Pazarlama Yönetiminde Yeni Bir Yakla m: Franchising”,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 1998, Cilt:2,
Say :9, s.303.
9
P1RT1N1, S. ve AKAY, H.; “Bir Pazarlama Yöntemi Olan Franchising Sisteminde
Vergi ve Muhasebe Uygulamalar ”, Vergi Dünyas' Dergisi, Say :189, May s 1997,
s.135.
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araç-gereç ve ekipmanlar n al m ve sat m , i in yürütülmesine yönelik
personelin ve yönetimin e"itimi, reklam ve tan t m yard m , standart
i letme yöntemlerinin kullan m , mal ve hizmetlerin merkezi al m ve
finansal yard m eklinde ele al nabilir.
- Franchising, franchise alan firman n kendisine sunulan
i letme imtiyaz na kar l k belirli bir ba lang ç franchise ücreti,
sat lar n belirli bir oran n telif (royalty) bedeli ve reklam harcamalar
katk pay bedeli (ihtiyari) eklinde franchise veren firmaya
ödenmesini gerektirir.
- Franchising sistemine giren firmalar yeni bir marka
yaratarak, ara t rma, geli tirme, pazar ara t rmas , tüketici tercihleri
gibi yönetim ara t rmalar yapmadan, denenmi , tecrübeler ile sistemi
yakalam
markalar n sahibi ile bir franchising sözle mesi
çerçevesinde anla arak i e ba lama olana" bulabilmektedirler.
B. FRANCH1S1NG S1STEM1N1N HUKUK1 YÖNÜ
Franchising ili kisinin do"mas , bu ili kiye taraf olan
franchisor ve franchisee’nin kar l kl olarak iradelerini ortaya
koymalar , di"er bir ifadeyle franchising sözle mesi ile
gerçekle mektedir. Bu ba"lamda, franchising sözle mesinin hukuki
boyutu, sözle menin yaratt " hukuksal sonuçlar n tespiti aç s ndan
önem ta maktad r.
Franchising sözle meleri, hem ulusal hem de uluslararas
sözle meler aç s ndan taraflar n yapt klar yat r m n sonuçlar n
alabilecek uzunlukta olmak durumundad r. Genellikle bu süre, ulusal
s n rlar içerisinde yap lan sözle meler için 15-20 y l, uluslararas
s n rlar içerisinde yap lan sözle meler için ise 10-20 y l aras nda
de"i mektedir. Her sözle mede faaliyet bölgesi aç k ve kesin bir
ekilde belirtilir. Co"rafi bölge tayini, taraflar aras nda önemli
müzakere ve pazarl k konular ndan birini te kil eder. Bir taraftan
franchising alan geni bir bölgede tekel hakk isterken, franchising
veren ise faaliyet bölgesini dar tutmak veya ayn bölgede birden fazla
franchising al c s tayin etme hakk na sahip olmak isteyecektir.
Franchising sözle mesi, franchising al c s ile franchising vericisi
aras nda sürekli bir borç ili kisini göstermektedir. Sözle me, sadece
bir hizmet yada mamul ili kisi üzerinde kurulabilece"i gibi her
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IX ,S.1, 2007)
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ikisinin birlikte olmas eklinde de olabilmektedir. Franchising
sözle mesinde bulunmas gereken hükümler10; franchisor ve
franchisee’ye tan nan haklar, franchisee’ye verilen destek, sözle me
süresi, faaliyet bölgesi, franchise bedeli, sisteme giri bedeli, telif
(royalty) ödemeleri ve franchisor’a destek için yap lan ek ödemeler
olarak s ralanmakta olup sözkonusu hükümler sözle mede aç k bir
ekilde ifade edilmelidir.
Türkiye’de, franchising konusundaki hukuki düzenlemeler
ba lang çta mevcut genel kanunlar çerçevesinde yürütülmekteyken,
Avrupa Birli"i – Gümrük birli"i kapsam nda gerekli mevzuat
uyumunun gerçekle tirilerek, 13.12.1994 tarihinde ‘Rekabetin
Korunmas Hakk ndaki Kanun’ ve bu kanun uyar nca 1998 y l nda
Rekabet Kurulu taraf ndan ç kar lan ‘Franchise Anla malar na 1li kin
Grup Muafiyeti Tebli"i’ ile ülkemiz daha sa"l kl ekilde uygulama
imkan na kavu mu tur.
Türk Hukukunda mevcut düzenlemeler kapsam nda
franchising sistemi ile ilgili olarak yap lan sözle meler, iki taraf n
özgür iradeleri ve sistemi devam ettirebilmek için dü ündükleri
prensiplerin bir araya getirilmesi ile olu maktad r. Yap lan franchising
sözle melerini, Borçlar Hukukunda yer alan sat , kira, vekalet,
hizmet, has lat hükümleri ile Ticaret Hukukunda yer alan acental k
müessesesinin bir kar m olarak dü ünmek mümkündür. Ancak,
do"al olarak say lan sözle me türlerinin herhangi birine de birebir
benzerli"i sözkonusu de"ildir. Di"er bir ifadeyle, franchsing
sözle mesi kendine özgü yap s olan bir sözle me türüdür.
Franchising sözle mesine konu olan haklar11; fikri haklar, s nai
haklar ve haks z rekabet hukuku alan ndaki gayrimaddi haklar olarak
ifade edilebilir. Ad geçen gayrimaddi haklar ise; fikir ve sanat eserleri
üzerindeki haklar, patent haklar , marka, ticaret unvan ve know-how
olarak s ralanabilir.
10
11

www.rexper.com/franchise.asp, www.girisimciliknetwork.gen.tr
GÜMÜDLÜOTLU Aykut; “1leriki Y llara 1li kin Olarak Pe in Tahsil Edilen
Franchising Bedellerinin KDV Kanunu Aç s ndan De"erlendirilmesi”, Vergi
Dünyas' Dergisi, Say :293, Ocak 2006, s.81.
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C. STRATEJ1K AÇIDAN FRANCH1S1NG S1STEM1N1N
ÖNEM1
De"i en sosyo-ekonomik ko ullarda ve i yap tarzlar yla
firmalar, günümüzde yeni döneme ayak uydurmak için baz
de"i imleri zorunlu olarak gerçekle tirmek durumundad rlar. A" r
rekabet ko ullar , firmalar yeni alanlara yönlendirmekte, uluslararas
geçerlili"i olan yeni markalar ve yeni stratejiler geli tirmeye
yöneltmekte veya mevcut faaliyet alanlar nda sa"l kl büyümeye
zorlamaktad r. Günümüzde, art k tek ba na fiyat rekabeti de"il;
fiyatla birlikte marka, kalite ve hizmet rekabeti bir bütün olarak öne
ç km t r12. Ya anan süreçte, firmalar büyüme a amalar nda nas l
rekabet etmeleri gerekti"ini, ne tip bir büyüme stratejisi geli tirmeleri
gerekti"ini ve bu süreci ve sonras n nas l yönetmeleri gerekti"ini
dikkate almak ve buna göre strateji belirlemek durumundad rlar.
Öte yandan, günümüzde, özellikle uluslararas geçerlili"i olan
bir marka yaratmak oldukça zor olup böyle bir markan n
olu turulmas uzun vadeli çabalar gerektirmektedir. Türkiye aç s ndan
konuya bak ld " nda, ülkemizde marka ve marka yaratman n eksikli"i
özellikle uluslararas ili kilerde hissedilmektedir. Bu ba"lamda,
ba ar s n kan tlam uluslararas markalar n ticari ba ar lar na ve
potansiyellerine ortak olmak, bu markalar n alt ndaki i letme bilgisi
ve deneyiminden yararlanmak için franchising sistemine ba vurmak,
Türkiye gibi ekonomik büyümesini h zl , dü ük maliyetli ve az riskli
olarak gerçekle tirmek zorunda olan ülkeler aç s ndan, ekonomik
stratejinin önemli bir unsuru olarak ele al nabilir13. Ülkemizde, son
dönemlerde art göstermekle birlikte, marka bilinci ve marka
çe itlili"inin ekonominin belli bir kesimi d nda geli ti"ini söylemek
oldukça güçtür. Baz Büyük ehirler ve ekonomik aç dan geli mi
bölgeler d nda ülkemizde, bilinen markalar n etkinli"ini ve i letme
kalitesini görmek bugün bile her zaman mümkün de"ildir. Bu
ba"lamda, franchising ülkemizde bölgeleraras geli mi lik farklar n n
giderilmesi ve ekonominin göreli olarak geli mi ve d dünyayla
12
13

BOLAT, Ömer, a.g.e., 01.08.2005.
www.opal.com.tr/yd/franchising.asp
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entegre olmu kesimlerinden yönetim bilgisi ve deneyiminin
aktar lmas aç s ndan da etkin bir yöntemdir.
Mikro aç dan ele al nd " nda, özellikle perakende sektörü
aç s ndan ideal olan franchising sisteminde, en yal n ve modern
yöntemlerin uygulanmas suretiyle asgari kaynakla azami i
hacimlerine ula ma imkan elde edilmektedir. Franchising, tüketici
davran
ve perakendeci yap s aç s ndan kültürel olarak farkl
pazarlara giri te en uygun stratejilerden birisidir. Franchising
sisteminin günümüzde h zl bir geli me kaydetmesinin ve h zl
büyümesinin temel gerekçeleri a a" daki gibi s ralanabilir14;
- Üretim sektörünün dünya çap nda önemini kaybetmesi ve
hizmet sektörünün üretim sektörünün önüne geçmesi franchisingi
özellikle hizmet sektöründe oldukça s k rastlanan bir pazara giri
yöntemi haline getirmi tir.
- Belirli bir çal ma sermayesine sahip olan ve fakat bir i
deneyimi olmayan küçük i letmeleri ve bireysel giri imcileri te vik
edici nitelikleri franchisingin h zl büyümesini sa"lam t r.
-Dünya ölçe"inde global bütünle meye do"ru gidilmesi
franchising da" t m sisteminin geli imini olumlu etkilemi tir.
- Bat da hizmet sektörünün gün geçtikçe art göstermesi ve
hizmet sektörünün hakim oldu"u ekonomilere do"ru bir geli menin
ya anmas , hizmet sektöründe franchising sisteminin yayg n olarak
kullan lmas n sa"lam t r. Ülkemizde de, hizmet sektörünün zamanla
geli me göstermesi ve tüm sektör içindeki a" rl " n n artmaya
ba lamas yla birlikte franchising sisteminin kullan lmas da
yayg nla maktad r.
- Franchising, çok farkl i alanlar nda uygulanabilme
özelli"ine sahip oldu"undan, yeni i alanlar n n aç lmas n sa"layarak
ekonomiye katk da bulunmakta ve istihdam imkan olu turmaktad r.
- Bireylerin ya am tarz ndaki de"i iklikler de franchisingin
geli imini olumlu etkilemi tir.
14

ULAD, Dilber, Franchising Sistemi, Nobel Yay n Da" t m, Ankara 1999, s.17’den
al nt layan DURUKAN Tülin ve Di"., a.g.e., s.63-69.
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- Günümüzde, büyük organizasyonlar n bürokratik etkisinden
kurtularak kendi i ini kurmak isteyen insanlar n say s h zla
artmaktad r. Kendi i ini kurmak için yeterli yetene"i yada güveni
bulunmayan, i tecrübesi olmayan fakat tasarruflar n kendisine ait bir
i kurarak de"erlendirmek isteyen küçük yat r mc lar n franchising
yoluyla i e ba lamalar , yeni i kurmaya göre daha kolay ve maliyeti
dü üktür. Franchising, kendi ba lar na kredi bulmakta zorlanan küçük
yat r mc lar n ana firman n deste"iyle kredi bulmalar n , ana firman n
ise ürün yada hizmetlerinin da" t m n kendi amaçlar na uyum
sa"layan küçük giri imciler arac l " yla dü ük bir maliyetle
gerçekle tirmelerini sa"lar15.
- Franchisinig anla mas yla, kendi isim ve markas n n
kullanma hakk n veren taraf (franchise veren), iç pazarda kazand "
deneyim sonucunda ba ar s n ispatlam ve bir franchise paketi ve
yönteme ili kin sorunlar çözmesine yard mc olan bir bilgi
birikimiyle d pazarlara aç lmaya haz r hale gelir.
Günümüzde franchising sistemi, gerek sistemin do"rudan
taraflar olan franchisor ve franchisee’ye ve gerekse dolayl taraflar
olan tüketici ve devlete sa"lad " imkanlar, avantajlar aç s ndan
yayg n olarak kullan lmakta, bir büyüme stratejisi olarak sistem her
geçen gün yeni yeni i kollar ile geni bir yelpazede yay lmaktad r.
Nitekim, sistem franchisor aç s ndan harcama yapmadan reklam n
yapma ve bunu belirli bir gelir elde ederek sa"lama imkan yarat rken,
franchisee aç s ndan ise franchising yoluyla hem küçük bir i letmenin
sahipli"ini hem de büyük bir firman n sahip olabilece"i imkanlara
kavu ma olana" sa"lamaktad r. Tüketiciler, say s her geçen gün
artan franchising firmalar n n yarataca" rekabete ba"l olarak kaliteli
ve ucuz mal ve hizmet elde etme imkan elde etmekte, devlet ise baz
nedenlerle ba ar s z olan küçük ve orta büyüklükteki i letmeler için
iyi bir çözüm olarak kaynak israf n n önüne geçilmesine olanak
tan makta ve te vik edilmek istenen sektörlerin harekete geçirilmesini
sa"lamaktad r16.
15
16

www.ufrad.org.tr/tr/10sorudafranchise.asp
GÜMÜDOTLU A., a.g.m., s.81.
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D. FRANCHISING
ADAMALARI

S1STEM1N1N

UYGULAMA

Franchising sisteminin uygulama a amalar u ekilde ifade
edilebilir17; Franchisor firma, öncellikle franchisee'ye ana firma ile
ilgili ki isel ve mali bilgileri içeren bilgi paketinden ve formdan
olu an bir tan t m dosyas haz rlayarak bu dosyay franchisse firmaya
sunar. Ayr ca, Franchisor firma; ana irket içi operasyonu aç klayan,
franchisee'nin uymas zorunlu oldu"u kurallar içeren ve franchisee'ye
nas l i letece"ine dair tüm bilgileri içeren konularla ilgili olarak kitap
dokümanlar n Franchisee'ye verir. Franchisee ve franchisor firma,
birbirlerini kar l kl olarak ki isel ve mali aç dan iyi analiz edip
kararla t rd ktan sonra iki firma aras nda görü meler ba lar. Faaliyet
bölgesi belirlenerek ve belirlenen faaliyet bölgesi göz önünde
bulundurularak fizibilite çal mas yap l r. Bu fizibilite çal mas nda
gerekli sermaye, ödeme ko ullar , yat r m n ne kadar sürede geri
amorti edece"i belirtilir ve sözkonusu fizibilite çal mas franchisee
firmaya sunulur. Franchisee firma, fizibilite çal mas n inceleyip
karar verdikten sonra sözle me imzalan r. Franchising sözle mesi, hak
ve yükümlülüklerin çerçevesini belirleyen bir franchising paketini
içermekte olup, sözle me çok detayl ve her hususu kapsayacak
ekilde olmal d r18. Franchising sözle mesine konu olacak haklar19;
fikri haklar, s nai haklar veya daha geni anlam yla gayri maddi
haklard r. Gayri maddi haklar içerisinde say lan hak çe itleri ise; fikir
ve sanat eserleri, patent, ticari marka, ticaret unvan , i letme ad ve
know-how olarak s ralanabilir. Sözle menin imzalanmas ile birlikte
franchisee'nin ödemeleri de ba lar. 1lgili ödeme plan her firma
baz nda de"i mektedir. Yap lan anla madan sonra franchisee firman n
birim haz rl " ba lar. Bu birim haz rl " ma"azan n dekorasyonunu,
franchisee'nin ve elemanlar n n e"itimini içermektedir. Baz franchisor
firmalar, birim haz rl " n üstlenerek her eyi haz rlar. Haz rl klar
17

www.ufrad.org.tr/tr/10sorudafranchise.asp
MARDAP, Beyhan, “Franchising 1 lemlerinin Muhasebele tirilmesi”, Muhasebe
Bilim Dünyas' Dergisi, Cilt:1, Say :3, Eylül 1999, s.51.
19
TUNAL, Selman S., “Franchising Bedeli Ödemelerinin KDV Kanunu’nun Vergiyi
Do"uran Olay Hükmü Çerçevesinde De"erlendirilmesi”, Vergi Dünyas' Dergisi,
Say :263, Temmuz 2003, s.40.
18
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bittikten sonra franchisee i e ba lar. Ba lang ç süresince franchisor
franchisee firmaya teknik destekte bulunmakla yükümlüdür.
E. FRANCHISING S1STEM1N1N AVANTAJLARI
Franchising sisteminin hem franchisor’a (franchise veren) hem
de franchisee’ye sa"lad " bir tak m avantajlar sözkonusudur. Bu
avantajlar a a" daki ekilde ifade edilebilir.
1.

Franchisor’a Getirdi6i Avantajlar

Franchisingin
unlard r20;

franchisor

firmaya

getirdi"i

avantajlar

- H zl Büyüme ve Pazar Pay n Art rma: Bu sistemde
franchisor en az sermaye ile mal ve hizmetlerin da" t m n
gerçekle tirerek Pazar pay n art r r. Bu nedenle, franchisor herhangi
bir mali yükümlülük alt na girmeden h zl bir da" t m a"
gerçekle tirebilir. Nitekim, pek çok firma bu sisteme Pazar pay n
art rmak amac yla girmi tir.
- D a Aç lmay Sa"lama: Franchising, co"rafi uzakl klar a an
bir da" t m a" na sahip oldu"u için d a aç lmay kolayla t rmaktad r.
- Riski Yayma: Franchisor’ler herhangi bir büyük geni leme
program nda ortaya ç kabilecek riskleri yaymak için franchising
sistemine ba vururlar. Bir firma sat n kendi ma"azalar nda yaparken
ba ar s zl "a u"ramas durumunda, ortaya ç kabilecek tüm risklere de
katlanmak durumundad r. Oysa ki franchising sisteminde, franchisor
riskin büyük bir k sm n franchisor firmaya kayd rm t r.
- Dü ük Gider: Franchisor’ n personel, kira ve idare giderleri
çok dü ük düzeydedir. Çünkü, i in yap s gere"i franchisee kendi
personelini teminle yükümlüdür.
2.

Franchisee’ye Getirdi6i Avantajlar

Franchisingin franchisee firmaya getirdi"i avantajlar ise
unlard r21;
20

SEFER, Ferah, “Franchising 1 lemleri ve Vergilendirilmesi”, Vergi Sorunlar'
Dergisi, A"ustos 1997, Say :107, s.126-127., www.deulcom.com.tr/inf.php
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- Kendi 1 ini Kurma Kolayl " : Franchising, giri imcilere kendi
i lerini kurma konusunda büyük bir avantaj sa"lamaktad r. Zira, bu
sistemde franchisee kurulu bir ticari isim yada markayla ve
kan tlanm bir mal ve hizmetle pazara girdi"inden, ba" ms z bir i
kuran giri imcinin piyasaya girerken katlanaca" ndan daha az bir
zorlukla kar la acakt r.
- Riskin Azalmas : Ku kusuz ba" ms z bir giri imci piyasaya
girdi"inde pek çok riskle kar kar ya kalacakt r. Oysa, franchisee
tan nm bir isim veya marka ad alt nda bir mal satmakta yada hizmet
sunmakta oldu"undan, daha az bir riskle kar kar ya kalacakt r.
- Ba ar Dans n n Yüksekli"i: Franchisee, denenmi bir i ,
tan nm marka ve kabul görmü mal ve hizmetle pazara girdi"inden
bu sistemde ba ar ans oldukça yükselmektedir. Nitekim, ABD’deki
istatistiklere göre franchise i letmelerde ba ar s zl k oran %1.1’dir.
Ayn istatistiklere göre, lk 10 y l n sonunda ayn i i sürdüren
ba" ms z giri imcilerde ba ar oran sadece %10 iken, bu oran
franchisee i letmelerde %80’in üzerine ç kmaktad r.
- Kredibilite 1mkan : Franchisor, franchisee’ye kredi bulma
konusunda yard mc olmaktad r. Bu ise sistemi cazip k lan en önemli
hususlardan birisidir.
- Masraflar n Dü üklü"ü: Franchisor’un sahip oldu"u tecrübe,
franchisee’nin masraflar n
azaltmaktad r. Ayr ca, franchisee
franchisor taraf ndan yap lan reklamdan yararland " için reklam ve
promosyon gibi harcamalardan kurtulmu olur. Öte yandan, franchise
alan franchise verenin ara t rma ve deneyim sonuçlar ndan hiçbir para
ve zaman harcamaks z n yararlan r. Bütün bunlar ise franchisor’ n
maliyetini dü ürür.
Ayr ca, ülke ekonomisi aç s ndan konuya bak ld " nda,
franchising sistemi sayesinde ülkeye yeni ürün ve hizmetlerin yan nda
yeni teknolojiler ve i organizasyonlar n n gelmesiyle yeni üretim
teknolojilerinin ekonomiye kazand r lmas sa"lan r22.
21

SEFER, Ferah, a.g.m., s.127., www.deulcom.com.tr/inf.php

22

www.akariyer.com/ana_aday/girisimci/girisimci_franchsing.asp
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Öte yandan, franchising sisteminin yukar da ifade edilen
avantajlar n n yan nda, gerk franchisor ve gerekse franchisee firma
aç s ndan getirdi"i birtak m dezavantajlar da sözkonusudur.
Franchisor aç s ndan sözkonusu dezavantajlar; kontrol güçlü"ü,
yapt r m zay fl " ve rekabet yasa" güçlü"ü olarak s ralan rken,
franchisee aç s ndan da; ba" ms z olamama, sürekli bir maliyet
getirmesi ve sözle meyi sona erdirme güçlü"ü franchising sisteminin
dezavantajl yönleri olarak ifade edilebilir23.
III.
FRANCHISING S STEM N N VERG LEND RME
KAR!ISINDAK DURUMU
Franchising sözle mesi ile taraflar vergi yükümlülü"ü alt na
girmektedirler. Franchising ili kisinde, vergi kanunlar aç s ndan
taraflara sözkonusu vergi yükümlülü"ünü yükleyen, di"er bir ifadeyle
vergiyi do"uran olay franchising sözle mesidir. Bu noktada,
franchising sözle mesini olu turan gayrimaddi haklar n sözkonusu
sözle me ile kulland rma hakk n n niteli"i önem arzetmekte olup bu
hakk n devir mi yoksa sat
m oldu"unun tespit edilmesi
gerekmektedir. Bunun tespit edilmesinde, franchising sözle mesinin
detaylar önem arzetmekte olup bu konuda ba vurulacak temel araç
ise Gelir Vergisi Kanunu’nun Di"er Kazanç ve 1radlar düzenleyen 80.
maddesi ile Gayrimenkul Sermaye 1ratlar n düzenleyen 70.
maddesidir24. Döyle ki; e"er sözle mede haklar n sat sözkonusu ise
sat sonras ortaya ç kan kazanc n di"er kazanç ve irad olarak Gelir
Vergisi Kanunu’nun 80. maddesine göre, haklar n kullan m n n devri
sözkonusu ise kullan ma ba"l olarak ortaya ç kan kazanc n
gayrimenkul sermaye irad olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.
maddesine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.
Kanunun 70. maddesinde önce gayrimenkul sermaye irad n n
tan m yap lm ve sonras nda bu kaynaklardan elde edilen gelir
gayrimenkul sermaye irad olarak nitelendirilmi tir. GVK’nun 70.
maddesinin 5. bendine göre; arama, i letmeve imtiyaz haklar ve
ruhsatlar , ihtira berat (ihtira berat n n mucitleri veya kanuni
23
24

SEFER, Ferah, a.g.m., s.128-129.
TÜNAL, Selman S., a.g.m., s.41.
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mirasç lar taraf ndan kiralanmas ndan do"an kazançlar serbest meslek
kazanc d r), alameti farika, marka, ticaret unvan , her türlü teknik
resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve
görüntü bantlar , sanayi ve ticaret ve bilim alanlar nda elde edilmi bir
tecrübeye ait bilgileri gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki
kullanma hakk veya kullanma imtiyaz gibi haklar (bu haklar n
kullan lmas için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de
gayrimenkul sermaye irad say l r) gayri menkul sermaye irad olarak
kabul edilmi tir. Madde hükmünde ifade edilen haklar n kulland rma
hakk veya imtiyaz n n kiraya verilmesi, franchising anla malar n
Borçlar
Kanununda
düzenlenen
kira
sözle melerine
yak nla t rmaktad r. Bu ba"lamda, taraflar aras nda yap lan
franchising anla mas kira sözle mesi olarak nitelendirilerek elde
edilen kira geliri GVK’n n 70/5 maddesine göre gayrimenkul sermaye
irad olarak vergiye tabi olur25. Ancak, Kanunun 70/5 maddesinde
s ralanan hak ve imtiyazlar n ticari veya zirai bir i letmeye dahil
olmas halinde, bunlar n kiralanmas veya kullan lmas dolay s yla
elde edilen iratlar , ticari veya zirai kazanc n tespitine müteallik
hükümlere göre hesaplan r.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3/2. maddesine göre, kanuni ve
i merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayan dar mükellefler,
sadece
Türkiye’de
elde
ettikleri
kazançlar
üzerinden
vergilendirileceklerdir. Mezkur kanunun 3/3-ç maddesi uyar nca,
menkul ve gayrimenkuller ile imtiyaz haklar n n Türkiye’de
kiralanmas ndan elde edilen iratlar KVK’n n 30. maddesi kapsam nda
kurumlar vergisi stopaj na tabi tutulacakt r. KVK’nun sözü edilen bu
hükümlerine göre, yurtd nda yerle ik kurumlara yap lan imtiyaz
haklar (franchising) ödemeleri gayrimenkul sermaye irad d r. Bu
nedenle, dar mükellef kurumlara sisteme giri bedeli, telif (royalty) ve
reklam harcamalar na katk pay ad alt nda yap lan ödemeler
üzerinden KVK’n n 30. maddesine göre %15 oran nda kurumlar
25

AYANOTLU, Ejder, “Franchising ve Türkiye Uygulamas ”, Vergi Dünyas',
Dergisi, Say :176, Nisan 1996, s.86., GÜLER 1brahim, “Franchising Sisteminde
Know-How Kar l " nda Tam Mükelleflerin Dar Mükelleflere Yapt " Ödemelerin
Vergisel Boyutu ve Muhasebesi”,
www.muhasebe.net/makale_ibrahim_guler_franchising
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vergisi kesintisi yap lacakt r. Türkiye ile çe itli ülkeler aras nda
yap lm
bulunan ve gelir üzerinden al nan vergilerde çifte
vergilendirmeyi önlemeyi amaçlayan anla malarla sözkonusu stopaj
oran daha dü ük olarak da uygulanabilmektedir.
Öte yandan, GVK’nin 70. maddesinde belirtilen mal ve haklar
franchising sözle mesi kar l " nda kiralanmas i lemi Katma De"er
Vergisi Kanunu’nun 1/3-f maddesine göre KDV’ye tabi
bulunmaktad r. Dar mükellef i letmelerle yap lan franchising
i lemlerinde mal ve haklardan yararlanan ki i ve kurulu Türkiye’de
bulundu"undan KDV sözkonusu olup verginin mükellefi ise kiraya
veren (franchisor)’d r. Fakat, yurtd nda yerle ik kurumlar n
Türkiye’de KDV mükellefiyeti bulunmad " ndan, sisteme giri , telif
(royalty) veya reklam katk pay ödemeleri üzerinden hesaplanan
KDV, kanunun 9/1. maddesi gere"ince Türkiye’de yerle ik ki i ve
kurulu lar taraf ndan sorumlu s fat yla 2 Nolu KDV beyannamesi ile
beyan edilerek vergi dairesine ödenir. Sorumlu s fat yla ödenen KDV,
ayn dönemde kendisinin ayr ca verece"i 1 Nolu KDV
beyannamesinde indirilir.
IV.
FRANCHISING
UYGULAMASI

S STEM NDE

MUHASEBE

Franchising sisteminin uygulanmas nda en önemli konulardan
birisi de franchising i lemlerinin muhasebele tirilmesi boyutudur.
Franchising ödemeleri, iki taraf aç s ndan da farkl de"erlendirilebilen
bir finansal durumdur. Franchise alan aç s ndan bak ld " nda,
sözkonusu ödeme di"er i letmeden al nan uzmanl k yada haklar
kar l " nda ödenen bir ücret iken, franchise veren aç s ndan
bak ld " nda, zökonusu hakk n verilebilmesi ve franchise ili kisinin
kurulabilmesi için yap lacak i lemler kar l " nda al nan masrafa katk
pay d r. Franchising i lemleri Türkiye’de yerle ik tam mükellef
kurumlar aras nda yap labilece"i gibi, Türkiye’de yerle ik tam
mükelleflerle kanuni ve i merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de
bulunmayan yurtd nda yerle ik dar mükellefler aras nda da
yap labilir. Tam mükellef kurumlar aras nda yap lan franchising
sözle melerinde, taraflar n Türkiye’de yerle ik olmas nedeniyle vergi
ve muhasebe uygulamalar aç s ndan karma k bir durum sözkonusu
de"ildir. Fakat, franchise verenin dar mükellef olmas durumunda,
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IX ,S.1, 2007)
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ödenecek ücret toplam ndan tahakkuk eden vergi ödemesi, franchise
alan i letme taraf ndan franchise veren i letme ad na sorumlu s fat yla
yap lmas sözkonusu oldu"undan, çal mam zda tam ve dar
mükellefler
aras nda
yap lan
franchising
i lemlerinin
muhasebele tirilmesi üzerinde durulmu tur.
Dar mükellef kurumlarla yap lan franchising sözle meleri
nedeniyle dar mükelleflere ödenen ba lang ç (sisteme giri ) bedeli
260-HAKLAR HESABI’nda muhasebele tirilir. Bu hesab n tutar
sözle menin süresi belli ise yararlanma süresi içerisinde, belli de"il ise
15 y ll k sürede %6.66 oran nda itfa olunarak yok edilir (VUKGT-333
ve 365-Liste S ra No-55). 1tfa kayd nda kullan lan gider hesab ;
hizmet üreten i letmelerde 740-H1ZMET ÜRET1M MAL1YET1
HESABI, mamul üreten i letmelerde ise 730-GENEL ÜRET1M
G1DERLER1 HESABI’d r. Ayr ca, dar mükellef kurumlara ödenen
telif (royalty) ve reklam harcamalar katk paylar 760PAZARLAMA, SATID VE DATITIM G1DERLER1 HESABI’na
kaydedilir.
Franchising i lemleri ile ilgili muhasebe kay tlar ve bununla
ilgili örnek uygulama26 a a" da yer almaktad r. Franchising
sözle mesine konu olan haklar gayrimaddi haklar olarak ele
al nd " ndan ve örnek uygulamada da Özel Tüketim Vergisi
sözkonusu olmad " ndan, muhasebe kay tlar nda Özel Tüketim
Vergisi ve buna ili kin KDV yer almam t r;
A. FRANCH1SE ALAN 1DLETMEN1N FRANCH1SE
ÜCRET1N1N (S1STEME G1R1D ÜCRET1) ÖDENMES1 1LE 1LG1L1
OLARAK YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYDI
Türkiye’de yerle ik ve tam mükellef olan X A.D. yurtd nda
yerle ik ve dar mükellef olan Y A.D. ile 01.03.2006 tarihinde 10 y ll k
franchising sözle mesi yapm olup sözle me gere"i 200.000 YTL
ba lang ç ücreti ödemi tir. Dirketin faaliyete bulundu"u ülke ile
26

Örne"in olu turulmas nda GÜLER, 1brahim, “Franchising Sisteminde Know-How
Kar l " nda Tam Mükelleflerin Dar Mükelleflere Yapt " Ödemelerin Vergisel
Boyutu ve Muhasebesi”, www.muhasebe.net/makale_ibrahim_guler_franchising’
den yararlan lm t r.
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Türkiye aras nda yap lan çifte vergilendirmeyi önleme anla mas
gere"i gayrimaddi hak üzerinden yap lacak tevkifat oran %10 ve
KDV oran ise %18’dir. Buna göre, X. A.D. taraf ndan bununla ilgili
olarak yap lmas gereken muhasebe kayd a a" daki gibi olacakt r;

–––––––––––––01.03. 2006–––––––––––––––
260 HAKLAR
200.000
191 1ND1R1LECEK KDV
36.000
200.000 x %18

102 BANKALAR
360 ÖDENECEK VERG1 VE FONLAR
360 01 Dar. Mük. Kur. Vergisi Stop.

180.000
56.000
20.000

200.000 x %10

360 02 Sorumluluk S f. Öd. KDV

36.000

200.000 x %18

––––––––––––––––

/ ––––––––––––––––––

B. FRANCHISE ALAN 1DLETMEN1N KULLANDITI
HAKLARA AMORT1SMAN AYRILMASI 1LE 1LG1L1 OLARAK
YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYDI
Taraflar aras nda akdedilen sözle me gere"i haklar ile ilgili
olarak kullan m süresi belirlenmi se, sözkonusu haklar kullan m süresi
içerisinde e it taksitler halinde itfa edilmelidir. Sözle mede kullan m
süresi ile ilgili olarak özel bir hükmün olmamas durumunda, TMS
sözkonusu süreyi 5 y l olarak belirlemi tir. Muhasebe aç s ndan
bak ld " nda, sözle me süresi ile haklar n itfa süresi paralellik
göstermektedir. Buna göre, örne"imizde sözle me süresi 10 y l olarak
belirlendi"inden itfa i lemlerinin de 10 y ll k bir periyoda yay lmas
ve y ll k %10 oran nda itfa i lemine tabi tutulmas gerekmektedir.
Y ll k olarak ayr lmas gereken amortismanlar n geçici vergi
dönemlerinde ancak o döneme isabet eden k sm n n giderle tirilmesi,
gelecek aylara isabet eden k sm n n ise 180-GELECEK AYLARA
A1T G1DERLER HESABI’nda takip edilerek daha sonra kendi
dönemlerinde giderle tirilmesi gerekmektedir.
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Buna göre, X. A.D.’nce kullan lan haklar üzerinden ayr lacak
amortisman ile ilgili olarak dönemsonunda yap lmas gereken
muhasebe kayd a a" daki gibi olacakt r;

–––––––––––––31.12. 2006–––––––––––––––
740 H1ZMET ÜRET1M MAL1YET1
20.000
VEYA
730 GENEL ÜRET1M G1DERLER1
20.000
268 B1R1KM1D AMORT1SMANLAR
––––––––––––––––

20.000

/ ––––––––––––––––––

C. FRANCH1SE ALAN 1DLETMEN1N TEL1F (ROYALTY)
ÖDEMES1 1LE 1LG1L1 OLARAK YAPILMASI GEREKEN
MUHASEBE KAYDI
Taraflar aras nda yap lan sözle meye göre y ll k brüt has lat n
%7’si oran nda telif (royalty) ödemesinin yap lmas kararla t r lm t r.
Tam mükellef X. A.D.’nin 31.12.2006 tarihi itibariyle y ll k cirosu
toplam 500.000.000 YTL olarak gerçekle mi tir. Hesaplanan telif
ücretinin (royalty) brüt tutar oldu"u sözle mede belirtilmi tir. Bu
durumda, hesaplanan telif (royalty) tutar (500.000.000 x %7 =)
35.000.000 YTL’dir. Sözkonusu tutar üzerinden kanuni kesintiler
yap ld ktan sonra kalan tutar Y A.D.’ye ödenecektir.
Buna göre, X. A.D.’nce telif (royalty) ödemesi ile ilgili olarak
dönemsonunda yap lmas gereken muhasebe kayd a a" daki gibi
olacakt r;
–––––––––––––31.12. 2006–––––––––––––––
760 PAZ. SATID VE DAT.
G1D.
35.000.000
500.000.000 x %7

191 1ND1R1LECEK KDV
6.300.000
35.000.000 x %18
102 BANKALAR
360 ÖDENECEK VERG1 VE FONLAR
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360 01 Dar. Mük. Kur. Vergisi Stop.
35.000.000 x %10

360 02 Sorumluluk S f. Öd. KDV
35.000.000 x %18

––––––––––––––––

3.500.000
6.300.000

/ ––––––––––––––––––

D. FRANCHISE ALAN 1DLETMEN1N REKLAM
HARCAMALARI KATKI PAYI ÖDEMES1 1LE 1LG1L1 OLARAK
YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYDI
Franchise alan i letme, franchise veren i letmeye ödemede
bulunarak ortak bir reklam ku a" nda yer al r. Franchise alan
i letmenin reklam ücretleri ile ilgili olarak yap lacak ödemeleri 760PAZARLAMA SATID VE DATITIM G1DERLER1 HESABI’nda
takip edilir. Örne"imizde, taraflar aras nda yap lan sözle meye göre
y ll k brüt has lat n %4’ü oran nda reklam harcamalar na katk pay
ödemesinin yap lmas kararla t r lm t r. Tam mükellef X. A.D.’nin
31.12.2006 tarihi itibariyle y ll k cirosu toplam 500.000.000 YTL
olarak gerçekle mi tir. Hesaplanan reklam harcamalar katk pay n n
brüt tutar oldu"u sözle mede belirtilmi tir. Bu durumda, hesaplanan
reklam harcamalar katk pay tutar (500.000.000 x %4 =) 20.000.000
YTL’dir. Sözkonusu tutar üzerinden kanuni kesintiler yap ld ktan
sonra kalan tutar Y A.D.’ye ödenecektir.
Buna göre, X. A.D.’nce reklam harcamalar katk pay ödemesi
ile ilgili olarak dönemsonunda yap lmas gereken muhasebe kayd
a a" daki gibi olacakt r;
–––––––––––––31.12. 2006–––––––––––––––
760 PAZ. SATID VE DAT.
G1D.
20.000.000
500.000.000 x %4

191 1ND1R1LECEK KDV
20.000.000 x %18

3.600.000

102 BANKALAR
360 ÖDENECEK VERG1 VE FONLAR
360 01 Dar. Mük. Kur. Vergisi Stop.
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18.000.000
5.600.000
2.000.000

91

20.000.000 x %10

360 02 Sorumluluk S f. Öd. KDV
20.000.000 x %18

––––––––––––––––

3.600.000

/ ––––––––––––––––––

SONUÇ
1 letmelerin gerek i potansiyellerini art rmak için uluslararas
pazarlara girmesinde ve gerekse ulusal piyasada rekabet
edebilmesinde ba vurabilece"i çe itli büyüme stratejileri vard r. Bu
stratejilerden birisi olan franchising, ürün ve hizmetlerin tüketiciye en
etkin bir ekilde ula mas n sa"layan bir yöntem olarak kar m za
ç kmaktad r. Ayr ca, uluslararas geçerlili"i olan bir marka yaratman n
zorlu"u, bir strateji olarak franchising sistemini ön plana ç karm ve
i letmeler franchising yöntemine ba vurarak, ba ar s n kan tlam
uluslararas markalar n ticari ba ar lar na ve potansiyellerine ortak
olma, bu markalar n alt ndaki i letme bilgisi ve deneyiminden
yararlanma imkan n elde etmi lerdir.
Franchise alan (franchisee) ve franchise veren (franchisor)
i letmeler bu yöntemle birtak m avantajlara ve kolayl klar
sa"lam lard r. Franchise veren (franchisor) firmalar; h zl büyüme ve
pazar pay n art rma, d a aç lmay sa"lama, riski yayma ve dü ük
gider vs gibi avantajlar sa"larken, kendi i ini kurma kolayl " , riskin
azalmas , ba ar ans n n yüksekli"i, kredibilite imkan ve masraflar n
dü üklü"ü ise fanchise alan (fanchisee) firmalar n elde etti"i
avantajlar olarak s ralanabilir.
Öte yandan, taraflar aras nda yap lan franchising anla mas ile
elde edilen gelir gayrimenkul sermaye irad olarak dikkate al n p
GVK’n n 70/5 maddesine göre gayrimenkul sermaye irad olarak
vergiye tabi olmaktad r. Ayr ca, franchising sözle meleri kapsam nda
kiralanan mal ve hizmetler kar l " nda ödenen bedeller 260HAKLAR HESABI kullan larak muhasebele tirilir.
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