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Sunuş
14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yeni TTK

bazı maddeleri farklı tarihlerde olmak üzere genel anlamda 01.07.2012 tari-

hinde yürürlüğe girecektir.

01.01.2013 tarihi ise meslek camiamızı yakından ilgilendiren milat olarak

nitelendireceğimiz bir tarihtir. Bu tarihle birlikte muhasebe mesleği artık vergi

için değil bilgi için muhasebe anlamını taşıyacaktır.

Tüm sermaye şirketleri, şahıs şirketleri ve bilanço usulüne göre defter tutan

şahıs firmaları ve adi ortaklıklar muhasebe sistemlerini TMS/TFRS’ye uyumlu

hale getirmek zorundadırlar. Bunun yanı sıra sermaye şirketleri yeni TTK hü-

kümleri gereği 01.03.2013 tarihine kadar denetçilerini atamak zorunda olacaklardır.

Bu yeni süreçte meslek mensuplarının önlerinde yoğunlaşmaları gereken

üç konu başlığı bulunmaktadır.
- Yeni TTK

- TMS / TFRS (KOBİ Standardı)
- Denetim

Mali Çözüm Dergisi olarak siz meslek mensuplarımıza destek olabilmek

için dergimizde Türkiye Muhasebe Standartları konularına ağırlıklı olarak yer

verdik. Bu zorlu süreçte de yeni TTK ve denetim konuları ile ilgili siz meslek

mensuplarımıza yol haritası oluşturabilecek makalelere yer vereceğiz.

Yeni Türk Ticaret Kanunu, KOBİ Standartları ve Türkiye Denetim Stan-

dartları konuları üzerinde yoğunlaşarak bu sürece kendimizi hazırlamak durumundayız. Dağın öbür yüzüne ulaşmak ancak bu şekilde gerçekleşecektir.

Bir diğer sayıda yeni makalelerle sizlerle buluşmak ümidiyle sevgiyle

kalın.

YÖNETİM KURULU
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“Mesleki bakış ve yaklaşıma”
vergi sistemi üzerinden analiz
Yahya ARIKAN *

*

Mart-Nisan 2011

“Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe” yolunda meslek camiamız ve meslektaşımıza “bakış ve analiz”de yeni roller düşüyor. “Denetim ve danışmanlık” eşiğinde bilgiyi yorumlayıp, doğru yönlendirenler,
mükellefler ve kendileri için “kazan kazan” dönemini ilk başlatanlar olacak.
Vergi, tüm ekonomilerde olduğu gibi Türkiye için de vazgeçilmez yaşamsal bir uygulama. Hep dile getirdiğimiz “Vergi için muhasebe değil,
bilgi için muhasebe” dönemi derken kastettiğimiz şey aslında asla vergiden vazgeçmek değildir.
Burada; angaryanın ortadan kaldırılıp muhasebe meslek camiasının
hakkettiği saygıyla birlikte, denetim ve danışmanlığın eklemlendirilip kurumsal yapıların oluşturulduğu bir konjonktürden bahsedilmektedir.
Bu konjonktürün de omurgası kuşkusuz vergi tahsilatı olacaktır.
“Dengeli, adil, şeffaf, siyasi etkiden arındırılmış” bir işleyiş Türkiye’nin
önünü açacağı gibi mesleğimizin de geleceğine katkı sağlayacak, milyonlarca mükellefi temsilen yapılan bir işin mali idare ile sağlıklı senkronizasyonu sayesinde de herkes için “kazan kazan” tablosu ortaya çıkabilecektir.
Aslında yeni dönemde mesleğimiz için “win win” bir tek vergide değil
bilgi ve analiz yeteneğiyle bir çok alanda da karşımıza çıkacaktır.
Örneğin yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) bunlardan biridir.
Kuşkusuz daha başka alanlar da vardır.
Ancak bu yazıda temel örneklendirmeyi “vergi, mükellef ve analiz”
bağlamında yaparak “bütün” üzerinden bir şeyleri aktarmak daha anlaşılabilir bir tablo ortaya çıkarabilir.

İSMMMO Başkanı
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VERGİ/YORUM/MESLEKİ DURUŞ
Türkiye’nin vergi profili, tahsilat zorlukları, çarpıklıklar bir masaya
yatırıldığında sorunların iyi analiz edilmesi gerektiği görülmektedir.
Siyasetin etkisi, özel vergi uygulamaları, bürokratik sorunlar gibi birkaç örneğe geçmeden önce, büyük çoğunluğuna mesleki olarak elimizin
değdiği vergi gelirlerinin dağılımını ve Türkiye tablosunu ortaya koymakta
yarar var.
Bunun için yakında zamanda açıklanan resmi bir veriyi; Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın (GİB) Faaliyet Raporu’ndaki rakamları analiz etmek fikir
verici olacaktır.
Faaliyet Raporu’nda açıklanan her bir rakam aslında üzerinde ayrıntılı
analizler yapılması gereken bilgileri bünyesinde barındırıyor.
“Veri-yorum” mantığına göre genel tabloyu satır başlarıyla şöyle aktarabiliriz.
- 2010 yılında faal mükellef sayısı 8.671.470. Geçmiş yıllara oranla
mükellef sayılarında çok fazla bir değişiklik olmadığı görülüyor.
- Mükellef sayısındaki en büyük artış yüzde 16 ile kira geliri elde
eden mükelleflerde olmuş. Kira ödemelerinin bankalar ve finans kurumları aracılığıyla ödenmesinin zorunlu hale getirilmesi bu artışta etkin rol
oynamış.
- Faal mükelleflerin yüzde 80.72’sini gerçek kişiler ve şahıs ortaklıkları oluşturuyor. Bu da kurumsallaşmayı bir türlü başaramadığımızı
gösteriyor.
- Faal mükelleflerin % 40,92’si 3 büyük ilimizde bulunuyor. İstanbul
tek başına ülkemizdeki faal mükelleflerin dörtte birini barındırıyor.
- Vergi gelirleri açısından İstanbul’un yükü daha da fazla. Vergi gelirlerinin yüzde 43,76’sı İstanbul’dan toplanıyor. İkinci sırada Ankara
var, oranı yüzde 12,66. Petrol ürünleri üzerinden alınan özel tüketim vergisinin büyük bir kısmının ödeyen bir rafineriye sahip Kocaeli ilimiz 3.
sırada yer alır.
- İzmir dahil 4 ilimizin ödediği vergi, toplam vergi gelirlerinin %
78,53’ünü oluşturuyor. Bu durum, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması açısından bölgesel teşviklere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği
gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
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ANALİZ VE YORUM ZORUNLULUĞU
Yukarıdaki verilerden ve bazı maddelerinin yorumundan anlaşılacağı
üzere uygulanan vergi politikaları, gelir dağılımını doğrudan etkilediği gibi
diğer pek çok ekonomik göstergeyi yakından etkilemektedir.
İşte vergi profilindeki bu çarpıklıkları tüm meslek camiamızın iyi
analiz etmesi gerekmektedir.
Bunun bir yolu da gerek verileri gerekse de kimi uygulamaları yorumlamaktan geçer. Bu yorum önemlidir çünkü geleceğinde “denetim ve danışmanlık” yatan bir mesleğin temsilcilerinin bakış açısını yansıtmaktadır.
Pekiştirmek için örnekle açıklamakta yarar var.
Örneğin gelir vergisi beyan dönemi bittikten sonra gelir vergisi re-

Mart-Nisan 2011

- Ülkemizde kesinti yoluyla alınan vergilerin yaklaşık üçte ikisini ücretliler ödüyor. Ücret gelirleri üzerinden alınan vergilerin kesinti yoluyla
alınan vergilere oranı yüzde 66,13. Bu oran sadece asgari ücretliler açısından yüzde 12,03. Yani asgari ücretliler kesinti yoluyla alınan vergilerin
yüzde 12,03’ünü ödemişler.
- Mevduat faizi üzerinden alınan verginin toplam kesinti yoluyla alınan vergiye oranı yüzde 8,69. Kira gelirlerinde bu oran, yüzde 7,37. Repo
kazançlarında yüzde 0,61. Görüleceği üzere, paradan para kazananlar ile
varlıktan para kazananlar, emekten para kazananlara oranla çok daha az
vergi ödemişler.
- Kazanç üzerinden alınan gelir ve kurumlar vergisinin toplam vergi
gelirlerine oranı yüzde 30,7 oranında kalmaktadır. Bunun dışında kalan
kısım ise dolaylı vergi dediğimiz harcama ve işlem üzerinden alınan vergilerden oluşur. Dolaysız vergilerin bu kadar yüksek oranlara ulaşması
gelir dağılımındaki adaletsizliği körüklemektedir.
- Vergi gelirleri toplamının yaklaşık dörtte biri özel tüketim vergisinden oluşuyor. Bu verginin yüzde 54,65’ini petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan özel tüketin vergisi, yüzde 31,63’ünü de alkollü içkiler ve
tütün mamullerine ilişkin özel tüketim vergisi oluşturmaktadır. Petrol ve
doğalgaz ürünleri üzerinden alınan özel tüketim vergisinin toplam vergi
gelirleri içindeki payı yüzde 13,46. Bu vergi, kurumlar vergisinden daha
yüksek bir paya sahip.
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kortmenleri, kurumlar vergisi beyan dönemi bittikten sonra da kurumlar
vergisi rekortmenleri açıklandığını bir çoğumuz bilir.
Oysa bir meslektaşımızın esas bilmesi gereken şey “vergi sistemimizin, kazanç tespit edildikten sonra üzerinden hemen vergiyi
hesaplamadığı”dır.
Eğer bazı iktisadi, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ilişkin harcama yaparsanız ve devletin yükünü bu anlamda azaltırsanız Gelir Vergisi
Kanunu Madde 89, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10’a göre bunları
kazancınızdan düşebilirsiniz.
Oysa örneğimizdeki söz konusu rekortmenler listelerinde ise tahakkuk
eden vergi tutarları esas alınmaktadır. 100 milyon TL geliri olan bir mükellef bu tutar üzerinden yaklaşık 35 milyon TL gelir vergisi ödeyecektir.
Bu rakam kendisini rekortmenler listesinin ilk sırasına taşır. Ancak, aynı
mükellefin ülkenin çeşitli yerlerinde 10 adet okul yaptırarak 100 milyon
TL harcaması halinde vergiye tabi kazancı çıkmayacak ve dolayısıyla rekortmenler listesine girmesi mümkün olamayacaktır.
Anlaşılabileceği gibi “rekortmenler listesinin tek başına bir anlamı bulunmamaktadır”. Bu listelerin bir anlam ifade edebilmesi için hesaplanan
vergiyi esas almak yerine indirimler öncesindeki kazancı esas almak gerekmektedir.
Bu basit örnekten meslektaşlarımız için çıkarılacak ders ise bundan
daha önemlidir.
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VERGİ HUKUKU ÖRNEĞİ VE SONUÇ
Konuyu bir de vergi hukukuna ait bir örnekle açıklamakta yarar olabilir.
Vergi hukukunun temel ilkelerinden biri kıyas yasağıdır. Çok basit bir
tanımlama ile kıyas yasağı, bir vergi kanununda yer alan hükmün başka
bir vergi uygulamasında dikkate alınamamasıdır. Aslında bu ilke verginin
yasallığı ilkesinin bir uzantısıdır.
Herkes tarafından çok net bilinen kıyas yasağı ilkesine rağmen vergi
idaresinin bazı durumlarda “kıyas” uygulaması yaptığı görülmektedir.
Bir tebliği ile; petrol rafinerilerince imal veya ithal edilen ÖTV’ye tabi
malların yine ÖTV’ye tabi bu malların imalatında yakıt olarak kullanılması sırasında ÖTV uygulanmayacağı belirtilmiştir.
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Mükellef temsilcisi meslektaşımız eğer bu ve benzeri mevzuata hakimse “vergi gündeme” geldiğinde bu şirkete yol gösterip katacağı çok
şey vardır.
Modern vergi sistemi, vergi idaresi ve mesleki hayallerimiz birbirine sıkı
sıkıya bağlıdır.
Sonuca gelirsek…
Bilgiyle donatılmış bir meslektaşımız, analiz yeteneğiyle meslekte bir
çok zorluğu aşarken bir tek literatüre bağlı kalarak kendini ve mesleği geliştiremez.
Mesleki sorunlar ancak toplam bir yaklaşım ve sezgiyle aşılıp ileri taşınabilir.
Bu da bizi geleceğe taşır.
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YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI
Fevzi BULUT*
Oktay COŞKUN**
1-GİRİŞ:
Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesi
ile Maliye Bakanlığına, vergi emniyetinin sağlanması açısından gerekli
gördüğü işlemlerde, alıcının teslim ya da hizmetin KDV’sini kısmen ya
da tamamen satıcıya ödemeyerek sorumlu sıfatıyla bağlı bulunduğu vergi dairesine yatırması konusunda mecburiyet getirme yetkisi verilmiştir.
Maliye Bakanlığı da kendisine tanınan bu yetkiye dayanarak 89, 91 ve
99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile yapım işlerinde kısmi sorumluluk
kapsamında düzenlemeler yapmıştır. Bu çalışmada; yapım işlerinin kapsamına, tevkifat uygulanacak/uygulanmayacak işlemlere, indirim konusu
yapılamayan KDV’lerin iadelerinin nasıl yapılacağına ve örnek muhasebe
kayıtlarına yer verilecektir.

* Vergi Denetmeni
** Vergi Denetmen Yardımcısı
1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kaldırılmış olup, bu idarelerin
bir kısmı genel bütçeli bir kısmı ise özel bütçeli kuruluş olmuştur.

Mart - Nisan 2011

2- YAPIM İŞLERİNİN KAPSAMI:
2.1 Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar:
KDV Kanunu’nun 9 uncu maddesi ile Maliye Bakanlığına tanınan
yetkiye dayanılarak, vergi güvenliği müessesini sağlamak amacıyla bazı
kurum ve kuruluşların yapım işlerinde katma değer vergisi tevkifatı öngörülmüştür. Bu kurum ve kuruluşlar şunlardır;
-Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler1, il özel idareleri,
belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
-Döner sermayeli kuruluşlar,
-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
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-Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
-Bankalar ve özel finans kurumları,
-Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi
Devlet Teşekkülleri),
-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
-Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler
borsaları dahil bütün borsalar,
-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara
ait olan tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
(Maliye Bakanlığı, 2004)
-Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş
şirketler (Maliye Bakanlığı, 2005)
Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların birbirlerine karşı yaptıkları inşaat işlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.
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2.2 Tevkifata Tabi İşlemler:
Yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim
hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi,
sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat
işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya
badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj,
yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsamakta
ve tevkifata tabi bulunmaktadır.
Ayrıca, yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt
ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere de tevkifat uygulanacaktır. Ancak, bu hizmetler
yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında
verildiği takdirde bu “danışmalık ve denetim hizmetleri” kapsamında değerlendirilecektir.
Öte yandan, yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek
yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete
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ait katma değer vergisi üzerinden 91 Seri No.lu Tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapılması gerekmektedir. Alt yüklenicilere uygulanan tevkifat, yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine
tevkifat uygulanmasına engel değildir.
89 ve 91 no.lu Tebliğler ile yapım işleri yanında birçok iş tevkifat kapsamına alınmıştır. Kapsama alınan bu işlemlerin tamamı “hizmet”
mahiyetinde olduğundan, KDV Kanununda teslim olarak nitelendirilmiş
işlemler tevkifata tabi değildir. Dolayısıyla 91 No.lu Tebliğde de teyit edildiği üzere prensip olarak tevkifat yapmakla sorumlu sayılanların piyasadan
yapacakları her türlü mal alımında tevkifat uygulanmaması gerekir. Alınan
mallar tevkifat kapsamına giren hizmetlerde kullanılacak olsa dahi tevkifat
uygulanmaz. Genel esas böyle olmakla birlikte, 91 Seri No.lu Tebliğde yapım işleri açısından bu genel esastan sapılmıştır. Tebliğdeki esaslarına göre,
müteahhidin ya da alt taşeronunun yapım işlerine ilişkin olarak kullandıkları mal, madde ve malzemelere ait tutarlar tevkifata konu hizmet bedelinden
düşülmeyecektir. Buna göre yapım işlerinde tevkifatın matrahı, kullanılan malzemelere ait tutarlar da dahil olmak üzere toplam hizmet bedeli
olacaktır.2

2 91 Seri No.lu Tebliğde konuya ilişkin olarak şu örneğe yer verilmiştir; “Bir banka
şubesi bahçe duvarının inşası işini malzeme kendisine, işçilik müteahhide ait olmak üzere
4 milyar liraya ihale etmiştir. Banka kum, demir, çimento, tuğla, briket vb. malzemeyi piyasadan 6 milyar liraya temin etmiştir. Banka şubesi malzemelerin alımı sırasında tevkifat
uygulamayacak, müteahhidin yapacağı 4 milyar liralık hizmet ise tevkifata tabi olacaktır.
Banka bahçe duvarını malzemeler de müteahhide ait olmak üzere 10 milyar liraya ihale
etseydi, müteahhidin faturasında malzeme ve işçilik tutarları 6 ve 4 milyar lira olarak ayrı
ayrı gösterilse bile 10 milyar liralık toplam bedel üzerinden yapım işleri için geçerli olan
1/3 oranında tevkifat uygulanacaktır.”
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3- TEVKİFAT ORANLARI:
91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 28.12.2004 tarihinden itibaren
yapım işlerine uygulanacak tevkifat oranı 1/3 olarak belirlenmiştir. 99 Seri
No.lu KDV Genel Tebliğinin yayımını izleyen üçüncü günden (14.07.2006)
itibaren ise tevkifat oranı 1/6 olarak belirlenmiştir. Buna göre, yukarıda
belirttiğimiz kapsama giren yapım işleri dolayısıyla düzenlenecek fatura
ve benzeri belgelerde gösterilen bedel üzerinden hesaplanan katma değer
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vergisinin 5/6’sı işi yapanlara ödenecek, 1/6’sı işi yaptıran kurum, kuruluş,
işletmeler tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Öte yandan, 30.04.2006 (bu tarih dahil) tarihinden önce
ihalesi tamamlanmış yapım işlerine ilişkin olup, bu Tebliğin yayımı
tarihinden sonra düzenlenecek faturalarda gösterilecek KDV tutarı
tevkifata tabi tutulmayacaktır. 01.05.2006 ve izleyen tarihlerde ihale
edilmiş yapım işleri ve buna bağlı olarak ifa edilen mühendislik, mimarlık,
etüt ve proje hizmetleri, 91 No.lu Tebliğ’de belirtilen kurum ve kuruluşlara
yahut bu kapsamda tevkifata uğrayan müteahhitlere, bunların taşeronlarına
yahut taşeronların taşeronlarına sunulduğu takdirde KDV tevkifatına konu
olmaktadır.
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4- TEVKİFAT UYGULANMAYACAK İŞLEMLER:
4.1- KDV tevkifatı yapma zorunluluğu bulunan kurum ve kuruluşların
birbirlerine karşı yaptığı inşaat işleri tavkifata tabi değildir. Örneğin, Toplu
Konut İdaresinin A Bakanlığına yapmış olduğu inşaat işinde tevkifat uygulanmayacaktır.
4.2- Fatura düzenleme sınırının altında olan işlemlerde tevkifat uygulanmayacaktır. 2010 yılı için bu tutar KDV dahil 680 TL olduğundan, bu
yılın sonuna kadar KDV dahil 680 TL’yi geçmeyen işlemler için tevkifat
uygulaması söz konusu değildir.
4.3- İhalesi 30.04.2006 tarihinden önce tamamlanmış olan yapım işlerine ilişkin olup, 11.07.2006 tarihinden sonra düzenlenecek faturalarda
gösterilen KDV tutarı tevkifata tabi tutulmayacaktır.(Maliye Bakanlığı,
2006) Ayrıca, tevkifata tabi tutulmayacak yapım işlerinin yüklenicileri,
30.04.2006 (bu tarih dahil) tarihinden önce alt yüklenicilere devrettikleri kısımlara ait KDV üzerinden tevkifat yapmayacaklardır. Ancak, 30.04.2006
tarihinden önce sözleşmesi imzalanan yapım işi yüklenicilerinin bu tarihten sonra alt yüklenicilere devrettikleri veya devredecekleri kısımlara ait KDV üzerinden ise tevkifat yapmaları gerekmektedir.
4.4- Bazı yapım işlerinde KDV istisnası öngörüldüğünden, bu işlemlerde de tevkifat uygulanmayacaktır.
4.4.1- Limanlar ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna: KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesinin (e)

bendi ile limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava
meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi
yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin
olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
4.4.2- Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde İstisna: Serbest bölgelerde yapılan mal teslimleri prensip olarak KDV’ye tabidir. Ancak, Katma
Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-ı maddesinde, serbest bölgelerde verilen
hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu istisnanın uygulanabilmesi için hizmet yapanın serbest bölgede faaliyet
ruhsatı almış bir firma olması gerekmemekte, hizmetin fiilen serbest bölge
sınırları içinde gerçekleşmiş olması istisna uygulanması için yeterli bulunmaktadır. Bu madde gereği serbest bölgelerde yapılan inşaat taahhüt
ve onarım işleri KDV’den istisnadır.
4.4.3- Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhütlerinde İstisna: Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 15 inci maddesi ile
29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak
konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin KDV’den istisna olduğu belirtilmiştir. Bu istisnadan yararlanabilmek için;
- Kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,
- İşin konut yapı kooperatifine yapılması,
-Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması, şartlarının
birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
İşin konut yapı kooperatifine yapılmasına ilişkin şartın gerçekleşip
gerçekleşmediği, yapı ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına
düzenlenmiş olmasına (bir başka deyişle, ruhsatın “yapı sahibi” bölümünde yalnızca konut yapı kooperatifinin adına yer verilmiş olmasına) göre
belirlenecektir.
29.7.1998 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri ise % 1
oranında KDV’ye tabidir.3
3 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 12 nci sırasında belirtilmiştir.
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5- İNDİRİM KONUSU YAPILAMAYAN KDV’NİN İADESİ:
KDV tevkifatı kapsamındaki yapım işlerinde hizmeti alanlar (yukarıda
sayılan kurum ve kuruluşlar), bu alışlar nedeniyle yüklendikleri KDV’nin
1/6’sını sorumlu sıfatıyla vergi dairesine ödemektedir. Hizmet alan kurum
ve kuruluşlar, yükleniciye ödedikleri vergi (5/6) ile sorumlu sıfatı ile ödediği vergiyi (1/6) indirim konusu yapabilmekte, yüklenici ise sadece tevkifat sonrasında kalan vergiyi hesaplanan KDV olarak beyan edebilmektedir. Yüklenicilerin tevkifat konusu hizmet nedeniyle tahsil edemedikleri
KDV’yi aşağıda belirteceğimiz şartların gerçekleşmesi durumunda iade
olarak almaları mümkündür.
Yapım işlerinde tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının
iade esasları şöyledir:
- Mükellefin kendisinin vergi borçlarına mahsubunun talep edilmesi
halinde, 1.000 TL’ye kadar olan tutar, inceleme veya teminat aranmadan,
aşan kısmın teminat karşılığında veya inceleme raporu ya da yeminli mali
müşavir tasdik raporu ile mahsup edilmektedir.
- Mükellefin kendisinin vergi borcu dışındaki borçlarına mahsubunun
talep edilmesi halinde; miktarına bakılmaksızın, teminat veya inceleme
raporu ya da yeminli mali müşavir tasdik raporu ile mahsup talebi yerine
getirilmektedir.
- Adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak
üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) vergi,
SSK prim borcu ve ithalde ödenecek vergi borçlarına mahsubunun istenmesi halinde miktarına bakılmaksızın, teminat veya inceleme raporu ya da
yeminli mali müşavir tasdik raporu ile mahsup talebi karşılanmaktadır.
- Nakden iade talep edilmesi halinde, miktarına bakılmaksızın, teminat
veya inceleme raporu ya da yeminli mali müşavir tasdik raporu ile iade
yapılmaktadır.
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6- ÖRNEK OLAY VE MUHASEBE KAYDI:
İnşaat taahhüt işleri ile iştigal olan (X) şirketi, (A) Üniversitesine yapacağı fakülte inşaatı işinden (yıllara sair inşaat olmadığı varsayılmıştır)
dolayı 200.000 TL tutarlı 1 No.lu hakediş düzenlemiştir.
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Hastane İnşaatı Hakediş Bedeli = 200.000,00 TL
Binde 8,25 Damga Vergisi4 = 1.650,00 TL
Kesintiden Sonraki Net Tutar = 198.350,00 TL
%18 KDV = 36.000,00 TL
1/6 KDV Tevkifatı = 6.000,00 TL
Hesaplanan KDV (5/6) = 30.000,00 TL
Toplam Tutar = 228.350,00 TL

4 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli 1 Sayılı Tablonun IV/a bölümünde, resmi
daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara
nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların binde 8.25 damga
vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.
5 7/B seçeneğinin kullanılması durumunda, inşaat ve onarım maliyetine dahil edilen
Damga Vergisi için 795 Vergi Resim ve Harçlar hesabı kullanılır.
6 Eğer yapılan inşaat işi yıllara sair olsaydı maliyetler, sonuç hesabına değil, bilanço
hesabı olan 170 Yıllara Sair İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesabına aktarılması gerekirdi.

Mart - Nisan 2011

(X) şirketinin yapacağı muhasebe kaydı;
-------------------------------------------/--------------------------------------102 Bankalar				
228.350
5
740 Hizmet Üretim Maliyeti 		
1.650
				
600 Yurtiçi Satışlar		
200.000
				
391 Hesaplanan KDV		
30.000
-Hakedişin tahsil edilmesi---------------------------------------/31.12/-----------------------------------622 Satılan Hizmet Maliyeti6		
1.650
				
741 Hizmet Üretim Maliyeti
				
Yansıtma
		
1.650
- Maliyetin sonuç hesabına aktarılması------------------------------------/31.12/-------------------------------------741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma
1.650
				
740 Hizmet Üretim Maliyeti
1.650
-Yansıtma hesabının kapatılması------------------------------------------/-----------------------------------------
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KDV tahakkukunda;
i-) Devreden KDV çıkması durumunda yapılacak kayıt;
Önceki dönemden devreden KDV = 16.000 TL (KDV devrinin olduğunu 		
					
göstermek için yazılmış tutardır.)
Bu döneme ait indirilecek KDV = 22.000 TL (KDV devrinin olduğunu 		
					
göstermek için yazılmış tutardır.)
İndirimler toplamı = 38.000 TL
Hesaplanan KDV= 30.000 TL
Tevkifat suretiyle kesilen KDV =6.000 TL
İade edilebilir KDV = 6.000 TL
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-----------------------------------------/-----------------------------------------391 Hesaplanan KDV			
30.000
190 Devreden KDV				
2.000
7
136 Diğer Çeşitli Alacaklar 			
6.000
136.00 Tevkifat nedeniyle iade alınacak KDV
			
191 İndirilecek KDV			
22.000
			
190 Devreden KDV			
16.000
-Dönem içinde devreden KDV çıkması durumundaki KDV tahakkuku----------------------------------------/------------------------------------------102 Bankalar				
6.000
			
136 Diğer Çeşitli Alacaklar		
6.000
-İade edilebilir KDV’nin tahsil edilmesi---------------------------------------/-------------------------------------------ii) Ödenecek KDV çıkması durumunda yapılacak kayıt;
Önceki dönemden devreden KDV = 0 TL (Ödenecek verginin olduğunu 		
					
göstermek için yazılmış tutardır.)
Bu döneme ait indirilecek KDV = 22.000 TL
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--------------------------------------/--------------------------------------------391 Hesaplanan KDV			
30.000
			
191 İndirilecek KDV		
22.000
			
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar		
8.000
-Dönem içinde ödenecek KDV çıkması durumunda KDV tahakkuku--------------------------------------/--------------------------------------------(A) Üniversitesinin yapacağı kayıt:
--------------------------------------/--------------------------------------------258 Yapılmakta Olan Yatırımlar		
200.000		
191 İndirilecek KDV			
36.000
				
102 Bankalar		
228.350
				
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 7.650
- KDV tevkifat = 6.000 TL8
- Damga Vergisi = 1.650 TL9
- Hakediş bedelinin ödenmesi--------------------------------------/--------------------------------------------

8 2 No.lu KDV beyannamesiyle takip eden ayın 24’üne kadar beyan edilmesi ve 26’sına
kadar ödenmesi gerekmektedir.
9 Damga Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesine göre; genel bütçeli daireler dışında
kalan ve istihkaktan kesinti yapmak durumunda bulunan daire ve müesseseler tarafından
bir ay içinde kesilen Damga Vergisi, ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar ödemenin
yapıldığı yer vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve 26 ncı günü akşamına kadar
yatırılır.
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SONUÇ:
KDV Kanunu’nun 9 uncu maddesi ile Maliye Bakanlığına tanınan
yetkiye dayanılarak, vergi güvenliği müessesini sağlamak amacıyla bazı
kurum ve kuruluşların yapacağı bazı işlemlerde katma değer vergisi tevkifatı öngörülmüştür. Bu şekilde belirlenen tevkifatlardan birisi de yapım
işlerinde uygulanmakta olup, hali hazırda uygulanan tevkifat oranı 1/6 dır.
Tevkifat yapmakla sorumlu sayılanların piyasadan yapacakları her türlü mal
alımında tevkifat uygulanmaması gerekmekle birlikte, müteahhidin ya da
alt taşeronunun yapım işlerine ilişkin olarak kullandıkları mal, madde ve
malzemelere ait tutarlar tevkifata konu hizmet bedelinden düşülmeyecek-
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tir. Buna göre yapım işlerinde tevkifatın matrahı, kullanılan malzemelere ait
tutarlar da dahil olmak üzere toplam hizmet bedeli olacaktır. Yüklenicilerin
tevkifat konusu hizmet nedeniyle tahsil edemedikleri KDV’yi iade olarak
almaları mümkündür.
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VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN
YENİ DÜZENLEME
Fatih GÜNDÜZ*

II-VERGİ İNCELEMELERİ YILLIK PLANLARA GÖRE
YAPILACAK
Vergi İncelemelerinin Yıllık Palanlara göre yapılması gerektiğine ilişkin düzenleme Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte (Maliye Bakanlığı, 2010) hüküm altına alınmıştır. Ayrıca
Vergi İnceleme Ve Denetim Planının Hazırlanması, Uygulanması Ve Sonuçlarının İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
(Maliye Bakanlığı, 2010) ise Vergi incelmelerinde uygulanması gereken
Yıllık planların hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Yıllık Planların hazırlanmasına ilişkin yönetmelikte; Vergi incelemeleri ve denetimler, Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan yıllık
plan çerçevesinde yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.Yine söz konusu
yönetmelikte Koordinasyon Kurulu, Mart ayı olağan toplantısında yıllık
planın hazırlanmasında uyulması gereken esasları belirler. Daha sonra söz
konusu yönetmelik uyarınca oluşturulan komisyonun Yıllık Planı nasıl
hazırlayacağı yönetmeliğin 4/2. maddesinde belirlemiştir.
*

Vergi Denetmeni
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I-GİRİŞ
6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(T.C. Yasalar,
2010) ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin bir kısmı kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.Bir kısmı
ise 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe gireceği kanunda belirtilmiştir. Söz konusu bu düzenlemelerden en önemli olanlarından biride vergi incelemelerinde uyulacak esaslara ilişkin düzenlemedir.Çünkü bu düzenleme vergi
incelemelerinde sistem değişikliğini gerektirecek düzenlemelerdir.Bizde
yazımızda bu değişiklikleri açıklamaya çalışacağız.
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Söz konusu düzenlemelere göre Komisyon, Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, incelenecek sektörler ve
konuları tespit eder. Komisyon bu tespiti yaparken, Gelir İdaresi Başkanlığı Risk Analiz Merkezi tarafından belirlenen sektörler, konular ve mükellefler ile inceleme ve denetim birimleri tarafından riskli görülen sektörler, konular ve mükellefleri de dikkate alarak yapılan çalışma sonuçlarını
gösteriri taslağı Koordinasyon Kurulunda görüşülmek üzere komisyon
sekretaryaya gönderir.Söz konusu taslak netleştikten sonra ) Koordinasyon
Kurulu, Kasım ayı olağan toplantısında yıllık planı sonuçlandırır. Yıllık
plan Aralık ayı sonuna kadar Bakan onayına sunulur.
Sekretarya, inceleme ve denetim birimlerine yıllık planı gönderir.
Yıllık Plan Bakanca onaylandıktan sonra Komisyon, yıllık planda her
bir inceleme ve denetim birimi itibariyle belirlenmiş olan sektör ve konulara ilişkin mükellef listesini en kısa sürede ilgili inceleme ve denetim birimine gönderir ve İnceleme ve denetim birimleri de kendilerine gönderilen
sektörler, konular ve mükellef listeleri üzerinde gerekli analizleri yaparak
çalışma programlarını yaparlar.Yine yönetmelikte ihbar ,şikayet ve başka
kurumlardan gelen inceleme talepleri ile denetim birimlerince ortaya çıkan
vergi incelemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Ayrıca söz konusu yönetmelikte Yıllık plan, inceleme ve denetim
birimleri tarafından etkin bir şekilde uygulanacağı ve Maliye Bakanının
vergi inceleme ve denetimlerinin yıllık plana uygun bir şekilde uygulanıp
uygulanmadığını takip edeceği hüküm altına alınmıştır.
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III-VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK ESASLARA
İLİŞKİN YAYINLANAN YÖNETMELİKLE GETİRİLEN
YENİLİKLER
6009 Sayılı kanunla Vergi Usul Kanununun 140. maddesinde vergi
incelemesine ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler aslında uygulamanın kanuna yansıtılması şeklinde olmuştur.Ancak
vergi incelemesine ilişkin düzenlemeler kanunda çok ayrıntılı biçimde
yer almıştır.Söz konusu madde de düzenlemelerin usul ve esaslarını düzenleme yetkisi Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirleneceği
hüküm altına alınmıştır.Söz konusu yetki uyarınca Maliye Bakanlığınca;

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik te
Vergi İncelemesinde uyulacak esaslar belirlenmiştir.
Söz konusu yönetmelikle vergi incelemesi görevinin yazılı olarak verileceği hüküm altına alınmıştır.Ayrıca inceleme görev yazısında; nezdinde inceleme yapılacak kişilere veya konulara ilişkin bilgilere, incelemenin
kapsamına ve süresine ilişkin hususlara yer verileceği belirtilmiştir.Yine
yönetmelikte Vergi incelemenin kapsamı itibariyle ikiye ayrıldığı belirtilmiştir.Vergi İncelmelerinin Tam ve Sınırlı Vergi İncelemesi şeklinde yapılması gerektiği belirtilmiştir.Söz konusu yönetmelikte :Sınırlı inceleme,
Tam inceleme dışında kalan vergi incelemesi şeklinde tanımlanmıştır. Tam
inceleme ise Bir mükellef hakkında, bir vergi türü itibariyle bir veya birden fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün
matrah unsurlarını içerecek şekilde yapılan vergi incelemesi şeklinde tanımlanmıştır. İnceleme ve denetim birimleri, tam veya sınırlı olarak vermiş oldukları incelemenin mahiyetini değiştirmeye yetkilidir. Bu durumda, incelemenin mahiyetinin değiştirilme nedeni vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanlar tarafından nezdinde inceleme yapılana bildirileceği hüküm
altına alınmıştır.
Yönetmelikle İnceleme dosyasının tanımı yapılarak inceleme dosyasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.Yine yönetmelikte incelemeye ne kadar
sürede başlanılması gerektiği belirtilmiştir.İncelemeye başlarken mükellefler nezdinde İncelemeye Başlama tutanağının düzenlenmesi ve incelemeye
başlama tutanağında bulunması gereken bilgiler yönetmeliğin 10. maddesinde açıklanmıştır.
Yine yönetmelikte mükelleflerin defter ve belgelerin yazı ile istenmesi
halinde defter ve belgelerin tutanakla teslim alınacağı belirtilmiştir.Ancak
defter ve belgelerin sözlü olarak alınması halinde tutanağın düzenlenmesi
konusunda ihtiyarilik mevcuttur.Yine yönetmelikte incelemenin yapılacağı
yere ilişkin olarak mükellefin işyeri olduğu belirlemesi yapıldıktan sonra
mükellefin veya vergi sorumlusunun istemesi halinde vergi incelemesinin
daire de yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.İncelemenin işyerinde yapılması halinde çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeler yönetmelikte belirtilmiştir.
Yine yönetmeliğin 16. ve 17 maddesinde İnceleme Tutanaklarına iliş-
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kin düzenlemelere yer verilmiştir.Söz konusu düzenlemelerde Vergi İncelemesine yetkili olanlar gerekli görülen hallerde mükelleflerin hesap ve
durumlarını tutanakla ile tespit ve tevsik edebileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu tutanaklar da İlgililerin itiraz ve mülahazalarının yer
alması gerektiği belirtilmiştir.Ayrıca 17. madde de ise inceleme tutanağında yer alması gereken hususlar açıkça belirtilmiştir.Yine yönetmeliğin 18..
maddesi Vergi İnceleme Raporlarının vergi kanunlarıyla ilgili kararname,
tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu
düzenlenemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Vergi İnceleme elemanınca
Vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülerin kanuna aykırı olduğu durumlarda izlenilmesi gereken yöntem hakkında düzenleme yapılmıştır.Yine yönetmeliğin 19. ve 20. maddesi Vergi
İnceleme Raporlarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir.
Yine yönetmelikte Vergi İncelemesinin Vergi inceleme raporlarının,
rapor değerlendirme komisyonlarına intikal ettiği tarih itibariyle tamamlandığı hüküm altına alınmıştır.

174

IV-VERGİ İNCELEMELERİ BELİRLİ SÜREDE
TAMAMLANACAK
Genel anlamda yönetmeliğe ilişkin düzenlemeleri açıkladıktan sonra
kanaatimizce Vergi İncelemelerinde yeni bir dönemin başlaması şeklinde
yorumlanabilecek düzenleme ise Vergi İnceleme Sürelerine ilişkin düzenlemedir.Söz konusu düzenleme 6009 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun
140/6. Maddesinde “İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde
ise en fazla altı ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde
incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir. Bu talep vergi
incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilir
ve altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu durumda, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından incelemenin
bitirilememe nedenleri yazılı olarak nezdinde inceleme yapılana bildirilir.
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birimler vergi incelemesinin öngörülen süreler içinde bitirilmesi için gerekli tedbirleri alırlar.” hükmüne yer vermiştir.
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Söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak çıkarılan yönetmelikte konuya ilişkin olarak İnceleme ve denetim birimleri, yıllık planda belirlenen
inceleme ve denetim hedeflerini gerçekleştirmek maksadıyla, inceleme
elemanlarının iş yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak, bir inceleme
elemanı tarafından aynı anda yürütülecek inceleme görevi sayısını, yapılan
işin mahiyetini, inceleme veya denetimlerin münferit veya ekip halinde
yürütülmesi hususlarını belirleyecekleri hüküm altına alınmıştır.Yani denetim birimlerince Vergi İnceleme elemanlarının aynı anda yürütülmesi
gereken işlerin sayısının belirleneceği belirtilmiştir.İnceleme süresine ilişkin düzenlemeler ise Yönetmeliğin 23. maddesinde düzenlenmiştir.Söz
konusu düzenlemelerde İncelemelerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtildikten sonra İncelemeye başlanıldığı tarihten
itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme
yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde incelemenin bitirilmesi esası benimsenmiştir.Söz konusu süreler içinde inceleme bitirilemezse, vergi
incelemesi yapmaya yetkili olanlar, gerekçeli bir yazı ile bağlı oldukları
inceleme ve denetim biriminden, inceleme süresinin bitiminden en geç on
gün önce, ek süre talep edebilecekleri hüküm altına alınmıştır.Yine yönetmelikte İnceleme ve denetim birimlerinin , incelemenin zamanında bitirilmesini sağlayacak gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.
Sınırlı incelemenin sonradan ortaya çıkan durumlar nedeniyle tam incelemeye dönüşmesi halinde inceleme süresi, sınırlı incelemeye başlanan tarih
itibariyle hesaplanacağı belirtilmiştir.
Burada önemli olan düzenleme Denetim birimlerinin Vergi İnceleme
elemanlarınca aynı anda kaç işin yapılması gerektiğine ilişkin düzenlemedir. Çünkü bu düzenleme yapılırken yönetmelikle getirilen yasal zorunluluklar, işin mahiyeti ve vergi incelmesinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için bu sayının dikkatli bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir.
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Maliye Bakanlığı (31.12.2010) Vergi İncelemelerinde Uyulacak
Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği.Ankara: Resmi Gazete(27802
Sayılı)
T.C. Yasalar (01.08.2010). 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.Ankara:Resmi Gazete( 27659 Sayılı)
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ÖZEL MALİYET BEDELİ NİTELİĞİNDEKİ KIYMETLERİN
KİRA BEDELİ KARŞILIĞINDA DEVRİNİN GELİR VE KURUMLAR
VERGİSİ TEVKİFATI İLE KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- GİRİŞ
Gayrimenkul sermaye iradı, 193 Sayılı GVK’nın (Gelir Vergisi Kanunu) 70’inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında
elde edilen iratlardan oluşmaktadır. Söz konusu iratlar, adı geçen Kanunun
70’inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim
yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil
edilen kira bedelleridir.
Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetlerin, kira
müddetinin sonunda bedelsiz olarak kiralayana devrolması halinde, söz
konusu kıymetlerin kiralayan açısından, bu tarihte aynen tahsil olunmuş
kira bedelleri sayılacağı, GVK’nın 72’inci maddesinde belirtilmiştir.
Bununla birlikte, GVK’nın 94’üncü maddesine göre, vergi tevkifatı
yapmak zorunda olanların, 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yaptıkları kira ödemelerinden % 20 oranında (2009/14592
sayılı BKK) tevkifat yapmak zorunda oldukları, 94’üncü maddenin 5/a
bendinde hüküm altına alınmıştır.
213 Sayılı VUK’un (Vergi Usul Kanunu) 272’nci maddesinde, kiralanan gayrimenkullerin iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak amacıyla yapılan giderlerin, özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilmesi, 327’nci
maddesinde ise özel maliyet bedellerinin, kira süresine göre eşit yüzdelerle
itfa edileceği ve kira süresi dolmadan kiralanan şeyin boşaltılması halinde,
henüz itfa edilmemiş olan giderlerin boşaltma yılında bir defada gider yazılacağı, belirtilmiştir.
Bu çalışmamızda, özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamaların aktifleştirilmesi ve itfası ile, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetlerin kira
*
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bedeli karşılığında devrinde, gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı ile katma
değer vergisi uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır.
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2- ÖZEL MALİYET BEDELİ VE İTFASI
Bilindiği üzere, VUK’un 258’inci maddesinde, “Değerleme”nin vergi
matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti
olduğu, 259’ncu maddesinde ise, değerlemede iktisadi kıymetlerin vergi
kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetlerin esas
alınacağı belirtilmiş, sonraki maddelerde de iktisadi kıymetlerin değerlemesinde kullanılacak ölçüler ve her bir iktisadi kıymetin değerlemesinde
kullanılacak esaslara ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Ayrıca, VUK’un “İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Değerleme”
başlığı altında yer alan 269’uncu maddesinde gayrimenkullerin maliyet
bedeli ile değerleneceği, belirdikten sonra, VUK’un “Gayrimenkullerde
Maliyet Bedelinin Artması” başlıklı 272’nci maddesinde; gayrimenkuller
kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme
hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından
yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerleneceği, kiracının veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin
faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderlerin de bu hükümde
olduğu, belirtilmiştir.
Bu doğrultuda, yapılan giderlerin özel maliyet bedeli olarak değerlendirilebilmesi için;
• Bir gayrimenkulün kiralanmış olması veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş olması,
• Yapılan giderlerin kiralanan gayrimenkulün veya işletme hakkına
sahip olunan elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının değerini arttırmış,
genişletmiş ya da kiracının veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin
faaliyetini yürütebilmek için oluşturulan bir tesisata ilişkin olması,
• Giderler kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından
yapılmış olması,
• Kiralanan gayrimenkulün veya işletme hakkına sahip olunan
elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının üzerinde yapılan değer arttırıcı
kıymetin, kiralama veya işletme hakkı süresi sonunda başka bir yerde
kullanılmaması, gerekmektedir.

MALİ
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3- GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI
Gayrimenkul sermaye iradı ve vergilendirilmesine ilişkin hükümlere
GVK’nın 70’inci ve takip eden maddelerinde yer verilmiştir. Bu hükümler
kapsamında gayrimenkul sermaye iradına kısaca değinirsek;
Gayrimenkul sermaye iradı, GVK’nın 70’inci maddesinde 8 bent halinde sıralanan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak
ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden
elde edilen gelir unsurunu, ifade etmektedir.
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Özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilen giderlerin değerlemesi gayrimenkullerin değerlemesindeki genel esaslara göre yapılır. Başka bir deyimle, özel maliyet bedelinin değerlemesi ölçüsü maliyet bedelidir. Maliyet
bedelinin bilinmemesi durumunda değerleme VUK’un 289’uncu maddesine göre esas itibariyle emsal bedeli ile değerlenir. Ancak, kiralanan gayrimenkul üzerine doğrudan bina yapılması durumunda maliyet bedeli bilinmeyen özel maliyet konusu binanın değerlemesinin aynı madde hükmüne
göre vergi değeri ile yapılması gerekmektedir.
Özel maliyet bedellerinin nasıl itfa edileceği ise, VUK’un 327’nci
maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu maddeye göre, gayrimenkullerin,
elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadi kıymetlerini
artıran ve 272’inci maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira veya işletme
hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilecek, kira veya işletme hakkı
süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması
veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa
edilmemiş olan giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada
gider yazılacaktır.
Bununla birlikte, kirası süresi belli olmayan özel maliyet bedelleri 333
Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre beş yılda itfa edilecektir. Ayrıca, özel
maliyet bedellerinin itfasının eşit yüzdeler halinde yapılması öngörüldüğünden, azalan bakiyeler usulü amortisman ayrılması mümkün değildir.
Ancak, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre ise, özel
maliyet bedeli, kira süresi beş yıldan azsa kira süresi içinde, beş yıldan
fazla ise beş yılda eşit yüzdelerle itfa edilmesi gerekmektedir.
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Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat, 70’inci maddede
yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla
veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır.
Bununla birlikte, GVK’nın 72’nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre;
kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı
surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler (özel maliyet bedelinin), kira müddetinin sonunda bedelsiz olarak kiralayana devrolunduğu takdirde, söz konusu kıymetler kiralayan bakımından, bu tarihte
aynen tahsil olunmuş kabul edilmekte ve söz konusu kıymetlerin emsal
bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılmaktadır.
Gayrimenkul sermaye iratlarında tahsil esası geçerlidir. Vergilenecek
kazanç ise, gayrisafi hasılattan, iradın sağlanması ve idamesi için yapılan
giderler indirildikten sonra kalan müspet fark olan, safi irattan oluşur. Ayın
olarak tahsil edilen kiralar ise, VUK hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir. Emsal bedelin tayini için, VUK’un 267’nci maddesine göre,
Takdir Komisyonuna başvurmak gerekir.
Gayrimenkul sermaye iradı esas olarak beyana tabidir. Mesken kira
gelirlerinde GVK’nın 21’inci maddesinde belirtilen istisna tutarının (2011
yılı için 2.800 TL üzerindeki miktar beyan edilir.
Bununla birlikte, GVK’nın 94’üncü maddesinde vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar sıralanmış olup, maddenin 5/a bendinde de 70’inci
maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden
% 20 oranında (2009/14592 sayılı BKK) vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda, GVK’nın 94’üncü maddesine göre stopaj mükellefiyeti olanlar, avans olarak yaptıkları ödemeler dahil, nakden veya hesaben
yaptıkları kira ödemeleri sırasında da tevkifat yapmak zorundadırlar. Ancak, herhangi bir işletmenin aktifine kayıtlı gayrimenkul ve hakların kiraya
verilmesi karşılığında elde edilen gelir, ticari kazanç olarak kabul edildiğinden, bu nitelikteki kira ödemelerinden stopaj yapılmayacağı tabidir.

4- ÖZEL MALİYET BEDELİ NİTELİĞİNDEKİ KIYMETİN
KİRA BEDELİ KARŞILIĞINDA DEVRİNDE GELİR VE
KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI
Kira bedeli karşılığında gerçekleştirilecek özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetlerin devri, kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek
veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave
edilen kıymetlerin, kira süresinin sonunda, kira bedeline karşılık bedelsiz
olarak kiralayana bırakılması şeklinde gerçekleşmektedir.
Yap-işlet-devret modelinde yapılan kiralamalar bu şekilde olmakla
birlikte, diğer kiralama işlemlerinde de bu şekilde kiralamalarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, büro olarak kullanmak maksadıyla bedelsiz 5 yıllığına
kiralanan bina için yapılan harcama sonucu elde oluşan özel maliyet bedeli
niteliğindeki kıymetlerin, kira bedeli olarak bedelsiz kiralayana devredilmesi bu şekildedir.
Bu nitelikteki kiralama işlemlerine ilişkin olarak İstanbul Defterdarlığı
ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilen özelge özetleri aşağıdaki
gibidir.
• İstanbul Defterdarlığı’nın 24.09.2003 tarih ve B.07.4.DEF.0.34.11GVK-94/5-13159 sayılı, “Yap-işlet-devret modeli”ne göre üzerinde
inşaat yapılan gayrimenkulün anlaşma süresi sonunda bedelsiz olarak,
gayrimenkul sahibine devredilmesi durumunda vergisel yükümlülüklerin ne olacağı” konusundaki özelgesinde;
“İLGİ ………
Bu hükümlere göre; şirketinizin ortağına ait gayrimenkulü (arsa) 20
yıl süreyle bir bedel ödemeksizin kullanması, üzerinde inşaat yapması
ve bu sürenin sonunda da yine bir bedel söz konusu olmaksızın üzerinde
inşa edilen bina ile birlikte ortağınıza devretmesi durumunda; gayrimenkulün iktisadi kıymetini artırıcı nitelikteki bina harcamaları Gelir Vergisi
Kanunu’nun 70. maddesi uyarınca gayrimenkul sahibi açısından gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilecek ve kira süresinin sonunda
yapılan “binanın emsal bedeli” arsa sahibi ortak tarafından gayrimenkul
sermaye iradı olarak beyan edilecektir.
Dolayısıyla; kiralama süresince (20 yıl) nakden veya hesaben bir kira
ödemesi söz konusu olmadığı için şirketiniz tarafından gelir vergisi tevki-
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fatı da yapılmayacaktır. Ayrıca kira ile ilgili olarak muhtasar beyanname
de verilmeyecektir.” Denilmektedir.
• İstanbul Defterdarlığı’nın 16.09.2004 tarih ve B.07.4.DEF.0.34.11GVK-94/5-10802-12382 sayılı, “Büro olarak kullanmak maksadıyla bedelsiz 5 yıllığına kiralanan bina için yapılan (harcamaların), “Özel
maliyet bedeli”nin “kira bedeli” olarak kabul edilip edilmeyeceği ve
üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı” konusundaki özelgesinde;
“İLGİ ………
Bu hükümlere göre, arsa sahibinin arsası üzerine kullanım alanı için
şirketinizce yapılacak inşaatın tamamlanmasından sonra bu hizmetinize
karşılık olarak inşa ettiğiniz binayı 5 yıl süre ile bir bedel ödemeksizin
kullanacağınız anlaşılmış olup, gayrimenkulün iktisadi kıymetlerini arttırıcı harcamaların özel maliyet bedeli hesabına aktarıldığı tarihte “ayın
şeklinde kira” peşin olarak ödenmiş sayılacağından bu tarihte yürürlükte
olan gelir vergisi tevkifatı oranı üzerinden (emsal bedeli esas alınarak)
gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.” Denilmektedir.
• İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 18.11.2005 tarih ve
B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-94/5-11916-4901 sayılı, “Yap-işlet-devret
modeli”ne göre üzerinde inşaat yapılan gayrimenkulün anlaşma süresi
sonunda bedelsiz olarak, gayrimenkul sahibine devredilmesi durumunda
vergisel yükümlülüklerin ne olacağı” konusundaki özelgesinde;
“İLGİ ………
Şirketinizce yapılacak iç dekorasyon bölmeleri, klima ve kat kaloriferinin tamamlanmasından sonra bu hizmetinize karşılık olarak yaptığınız
iktisadi kıymet arttırıcı harcamalara istinaden söz konusu gayrimenkulü
10 yıl süre ile bir bedel ödemeksizin kullanacağınız anlaşılmış olup, gayrimenkulün iktisadi kıymetini artırıcı harcamaların özel maliyet bedeli
hesabına aktarıldığı tarihte “ayın şeklinde kira” peşin olarak ödenmiş
sayılacağından bu tarihte yürürlükte olan gelir vergisi tevkifatı oranı üzerinden (emsal bedeli esas alınarak) gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Ancak emsal bedel, gayrimenkul sahibinin elde ettiği net geliri
ifade edeceğinden, emsal bedelin brütleştirilerek bulunacak tutara tevkifat
oranını uygulamak suretiyle tevkifat tutarı hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan tevkifatı da işyerini kiralayıp üzerine kıymet arttırıcı harcama

yapan firmanız sorumlu sıfatıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun 98.maddesi gereğince beyan ederek aynı Kanunun 119.maddesinde belirtilen sürelerde
ödeyecektir.
Ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek peşin tahsil edilen kira bedelinin ilgili yıllara dağıtılarak diğer gelir unsurları ile
toplamının da (toplamada dikkate alınmayacak gelir unsurları hariç)
GVK-86/1-C maddesinde belirtilen tutarı aşması halinde yıllık beyanname
verilmesi gerektiğinden, bu yıllara ait kira bedeline isabet eden vergi tevkifatının da yine ilgili yıllarda beyan edilen matrah üzerinden hesaplanacak
vergiden mahsup edileceği tabiidir.” Denilmektedir.
• İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 11.08.2006 tarih ve
B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-94/5-12900-15636 sayılı “Yap-işlet-devret
modeli”ne göre üzerinde inşaat yapılan gayrimenkulün anlaşma süresi
sonunda bedelsiz olarak, gayrimenkul sahibine devredilmesi durumunda vergisel yükümlülüklerin ne olacağı” konusundaki özelgesinde;
“İLGİ   ………
Bu hüküm ve açıklamalara göre; sahibi olduğunuz arsanın “Yap-İşletDevret” modeline göre bir inşaat şirketine devrinden sonra söz konusu
inşaat şirketince gayrimenkulün iktisadi kıymetini artırıcı harcamaların
özel maliyet bedeli hesabına aktarıldığı tarihte “ayın şeklinde kira” peşin olarak ödenmiş sayılacağından bu tarihte yürürlükte olan gelir vergisi
tevkifatı oranı üzerinden (emsal bedeli esas alınarak) gelir vergisi tevkifatı
yapılması gerekmektedir. Ancak emsal bedel, arsa sahibi olarak tarafınızın
elde ettiği net geliri ifade edeceğinden, emsal bedelin brütleştirilerek bulunacak tutara tevkifat oranını uygulamak suretiyle tevkifat tutarı hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan tevkifatın da arsayı kiralayıp üzerine bina
inşa eden şirketçe sorumlu sıfatıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun 98.maddesi
gereğince beyan edilerek aynı Kanunun 119.maddesinde belirtilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.
Ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek peşin tahsil
edilen kira bedelinin ilgili yıllara dağıtılarak vergilendirilmesi gerektiğinden, bu yıllara ait kira bedeline isabet eden tutarın tarafınızdan beyan
edilmesi ve adınıza yapılan vergi tevkifatını da yine ilgili yıllarda beyan
edeceğiniz matrah üzerinden hesaplanacak vergiden mahsup etmeniz gerekmektedir.” Denilmektedir.
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• İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2007 tarih ve
B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-94/5-14037-14765 sayılı, “Yap-İşletDevret Modeli”ne göre üzerinde inşaat yapılan gayrimenkulün anlaşma süresi sonunda bedelsiz olarak gayrimenkul sahibine devredilmesi
durumunda vergisel yükümlülüklerin ne olacağı” konusundaki özelgesinde;
“İLGİ ………
Bu hüküm ve açıklamalara göre, şahsa ait arsa üzerine şirketiniz tarafından inşa edilen işyerlerinin kiralanmak suretiyle belli bir süre (5 ile
10 yıl) işletildikten sonra arsa sahibine devredilmesi durumunda, gayrimenkulün iktisadi kıymetini artırıcı nitelikteki harcamaların, arsa sahibi
şahıs tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.maddesi uyarınca gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilerek, kira süresinin sonunda yapılan
“işyerlerinin emsal bedelinin” gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan
edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, şirketiniz tarafından inşa edilen ve belli bir süreyle işletilecek olan    işyerleri için nakden veya hesaben bir kira ödemesi söz
konusu olmadığı için şirketiniz tarafından gelir vergisi tevkifatı da yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca binanın arsa sahibine devrinde de
tevkifat yapılmayacaktır.” Denilmektedir.
Yukarıdaki özelge özetlerinden de görüleceği üzere, bu konuda vergi
idaresinin iki farklı görüşü oluşmuştur. Bunlardan ilki, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin kiralayana devredilmesi aşamasında, söz konusu
kıymetin emsal bedelinin tespit edilmesi, kiracı tarafından stopaj yapılmaksızın, kiralayanca gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi ve
vergilendirmenin bu şekilde gerçekleştirilmesi. Diğer görüş ise, gayrimenkulün iktisadi kıymetini artırıcı harcamaların özel maliyet bedeli hesabına
aktarıldığı tarihte “ayın şeklinde kira” peşin olarak ödenmiş sayılacağı ve
bu tarihte yürürlükte olan gelir vergisi tevkifatı oranı üzerinden (emsal bedeli esas alınarak) gelir vergisi tevkifatı yapılması şeklindedir.
Konuyu, yazımızın 2’nci bölümündeki özel maliyet bedeline ilişkin
açıklamalarımız ve 3’üncü bölümdeki gayrimenkul sermaye iradına ilişkin
açıklamalarımız ile, yukarıda yer alan özelgeler doğrultusunda değerlendirdiğimizde;

GVK’nın 70’inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı olarak gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Ayrıca, kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek
veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave
edilen kıymetler (özel maliyet bedelinin), kira müddetinin sonunda bedelsiz olarak kiralayana devrolunduğu takdirde, GVK’nın 72’nci maddesine
göre, söz konusu kıymetler kiralayan bakımından, bu tarihte aynen tahsil
olunmuş kabul edilmektedir. Ayın olarak tahsil edilen kiralar ise, VUK hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir. Emsal bedelin tayini için,
VUK’un 267’nci maddesine göre, Takdir Komisyonuna başvurulur.
Bu doğrultuda, kira bedeli karşılığında özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetlerin devri aynen ödeme niteliğinde olup, söz konusu kıymetin
kira süresi sonunda tespit edilecek emsal değeri, kiralayan açısından ayın
olarak elde edilmiş kira bedeli kabul edilecek, kiralayan bakımından elde
edilen bu kira bedeli, kiracı tarafından da ödenmiş kira giderini oluşturacaktır. Vergi kanunlarımız açısından bakıldığında bir yerde gelir var ise
mutlaka başka bir yerde bu gelir karşılığında gider olmalıdır. Yani, bir vergi mükellefinin geliri başka bir vergi mükellefinin gideridir. Ayrıca, kiracı
özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamalarını amortismana tabi tutarak
giderleştirmektedir.
Bununla birlikte, GVK’nın 94/5-a maddesinde, Kanunun 70’nci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden
tevkifat yapılacağı, ayrıca GVK’nın 96’ıncı maddesinde de, 94’üncü madde kapsamına giren tevkifatların nakten veya hesaben yapılan ödemelere
uygulanacağı belirtilmiştir.
Kira bedeli karşılığında özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin bedelsiz olarak kiralayana devrinde, söz konusu kıymetin emsal bedeli kiralayan bakımından tahsil olunmuş bir kira bedeli kabul edilmesinden dolayı,
kiracı açısından da kira süresi içersinde amortisman yoluyla giderleştirdiği
kıymet de, ödenen kira bedelidir. Dolayısıyla, burada kiralayan ile kiracı
arasında hesaben de olsa bir ödeme gerçekleşmektedir.
GVK’nın 96’ıncı maddesinde, 94’üncü madde kapsamına giren tevkifatların nakten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı belirtildiğinden, kiracı tarafından bedelsiz olarak kiralayana devredilen özel mali-
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yet bedeli niteliğindeki kıymetin kira süresi sonunda tespit edilecek emsal
bedeli üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir. Tespit edilecek emsal
bedel net tutar olacağından, brüt tutara ulaşılarak bu tutar üzerinden tevkifat yapılmalıdır.
Ayrıca, GVK’nın 94’üncü maddesindeki düzenlemelere baktığımızda
tevkifata tabi tutulan başka işlemlerde de ayın olarak yapılan ödemelerin
tevkifata tabi tutulduğunu görürüz. Örneğin, işverenler tarafından hizmet
erbabına ayın olarak yapılan ücret ödemeleri tevkifata tabi olup bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur. Yine, bir serbest meslek erbabının verdiği hizmetin karşılığını ayın olarak alması halinde kendisine bu ödemeyi
yapanın aynen verdiği kıymetin emsal bedeli üzerinden tevkifat yapması
gerekeceği tartışmasızdır.
Bununla birlikte, kira bedeli karşılığında özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetlerin bedelsiz kiralayana devrinde, GVK’nın 94’üncü maddesine göre tevkifat yapılabilmesi için kiracının gerçek usulde gelir veya
kurumlar vergisi mükellefi, kiralayanın ise gelir veya kurumlar vergisi
mükellefiyeti olmayan gerçek kişi olması gerekmektedir. Hem kiracı hem
de kiralayanın gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması
halinde, kiralama işlemine ilişkin kazanç gayrimenkul sermaye iradı değil
ticari veya zirai kazanç sayılacağından, GVK’nın 94’üncü maddesine göre
tevkifat yapılmayacaktır.
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5- ÖZEL MALİYET BEDELİ NİTELİĞİNDEKİ KIYMETLERİN
DEVRİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI
3065 Sayılı KDV (Katma Değer Vergisi) Kanunu’nun 1’inci maddesinin, 1’inci fıkrasında, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye
tabi olduğu; 3’üncü fıkrasının “f” bendinde de, GVK’nın 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV’ye tabi olduğu, açıkça belirtilmiştir.
Bununla birlikte, KDV’nin 2’inci maddesinde, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesinin, teslim olduğu; 4’üncü maddesinde
de, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan

işlemler olduğu, söz konusu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana
getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak,
değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, olduğu, 4/2’inci fıkrasında, bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer
bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya
teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirileceği, belirtilmiştir.
KDV Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre de; mal teslimi ve hizmet
ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla vergiyi doğuran
olay meydana gelmekte olup, KDV’nin hesaplanıp ilgili dönemde beyan
edilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda; özel maliyet bedeli kiracı işletmenin aktifine kayıtlı
bir iktisadi kıymet olduğuna göre, söz konusu iktisadi kıymet üzerindeki
tasarruf hakkının kira süresi sonunda kiralayana bedelli veya bedelsiz devri teslim hükmünde olup, kiraya konu gayrimenkulün özel maliyet bedeli
niteliğindeki kıymetle kiralayana bırakılmasıyla KDV’yi doğuran olay da
gerçekleşmiş olacaktır.
Özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin bedelli olarak kiralayana
devrinde, bedel belli olup KDV söz konusu bedel üzerinden hesaplanmalıdır.
Özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin GVK’nın 72’nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde bedelsiz devri iki şekilde gerçekleşebilir.
Bunlardan ilki; özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymet kiralama hizmeti
karşılığında kira süresi sonunda bedelsiz devredilebilir ve kiracı ayrıca bir
kira ödemesinde bulunmaz. Bu durumda, bedelsiz olarak devredilen iktisadi kıymet kiralayanın verdiği kiralama hizmetinin karşılığıdır. Diğer
bir ifadeyle; kiralayan verdiği kiralama hizmeti karşılığında, kiralanan
gayrimenkul üzerinde meydana getirilen özel maliyet bedelini, bedelsiz
olarak devralmaktadır. İkinci durum ise; kira bedeliyle bağlı olmaksızın
özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin kiralayana bedelsiz devridir. Bu
durumda ise, GVK’nın 72’nci maddesine göre, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin, kira müddetinin sonunda bedelsiz olarak kiralayana
devri kiralayan bakımından bu tarihte aynen tahsil olunmuş kira bedeli
kabul edileceğinden, söz konusu kıymetin değeri kira bedelinin bir kısmını
oluşturacaktır.
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Ayrıca, her iki halde de, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin
GVK’nın 72’nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde bedelsiz devri
gerçekleşmektedir. KDV açısından da, iki ayrı işlem söz konusudur. Birinci işlem, KDV Kanunu’nun 2’inci maddesine göre, hizmet teslimi işlemi, diğeri ise, 4/1’inci maddesine göre mal teslimi işlemidir. Ayrıca, KDV
Kanunu’nun 4/2’nci maddesine göre, bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup,
hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirileceğinden, kiralama ve özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin devri işlemleri ayrı
ayrı KDV’ye tabi olacaktır.
KDV matrahı ise; KDV Kanunu’nun 20/1’inci maddesinde teslim ve
hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel
olduğu, 27/1’inci maddesinde de bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemlerde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli olduğu, 27/3’üncü
maddesinde ise, emsal bedelin VUK hükümlerine göre tespit olunacağı,
belirtildiğinden ve emsal bedelin tayini VUK’un 267’nci maddesine göre,
takdir komisyonunca takdir edileceğinden, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin kira süresi sonunda takdir komisyonunca takdir edilecek
bedeli, hem kiralama hem de söz konusu kıymetin teslimine ilişkin KDV
matrahını oluşturacaktır.
Bununla birlikte, 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (F) bölümünde, GVK’nın 70’inci maddesinde sayılan mal ve hakların kiralanması işlemlerinde “sorumluluk” uygulaması getirilmiştir. Bu uygulamaya göre,
kiralama işlemleri ile ilgili KDV, kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması ve
kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması halinde,
kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
Ancak, 31 Seri No.lu KDVK Genel Tebliğinin (B) bölümünde ise,
GVK’nın 70’inci maddesinde sayılan mal ve haklar arasında yer alan
gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin, bir iktisadi işletmeye dahil
olmamaları şartıyla KDV Kanunu’nun 17/4-d maddesine göre KDV’den
müstesna olduğu ve iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinde katma değer vergisi sorumluluk uygulamasının söz
konusu olmayacağı açıklanmıştır.

Bu doğrultuda; kiracının gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi
mükellefi, kiralayanın ise gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan gerçek kişi olması halinde, gerek kira bedeli karşılığında, gerekse kira
bedelinden ayrı olarak bedelsiz özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin
devri halinde, kiracının işletmenin aktifine kayıtlı bir kıymeti devretmesi
KDV Kanunu’nun 2’nci maddesine göre teslim hükmünde olduğundan,
fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekecektir.
Ayrıca, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin devri kiralama hizmetine ilişkin olduğundan yani bedeli bir anlamda kiralama hizmetiyle
karşılandığından, KDV Kanunu’nun 4/2’nci maddesi gereğince, hem devir, hem de kiralama işleminin ayrı ayrı vergilendirilmeleri gerekmektedir. Ancak, KDV Kanunu’nun 17/4-d maddesine göre, özel maliyet bedeli
niteliğindeki kıymetin bağlı olduğu gayrimenkul iktisadi işletmeye dahil
olmadığından, kiralama hizmeti KDV’ye tabi olmayacaktır.
Özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin devrinde KDV matrahı ise,
özel maliyet bedelinin kira süresi sonundaki değeri olacaktır. Özel maliyet
bedeli niteliğindeki kıymet kira süresince yıpranma ve aşınmaya tabi olduğundan, kira süresi sonundaki değeri belli değildir. Bu nedenle, söz konusu
kıymetin değeri KDV Kanunu’nun 27’nci maddesinin 1 ve 3’üncü fıkraları
gereğince emsal bedeli olacak ve söz konusu emsal bedel de kira süresi
sonunda VUK hükümlerine göre takdir komisyonunca takdir olunacaktır.
Hem kiracı, hem de kiralayanın gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması halinde, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin
devri kiralama hizmetine ilişkin olduğundan yani bedeli bir anlamda kiralama hizmetiyle karşılandığından, KDV Kanunu’nun 4/2’nci maddesine
göre ayrı ayrı vergilendirilmeleri ve kiralayanın kiralama işleminden, kiracının da özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin devir işleminden dolayı, KDV hesaplayarak ayrı ayrı fatura düzenlemeleri gerekmektedir. Bu
durumda, kiralama hizmeti için KDV matrahı, GVK’nın 72’nci maddesi
gereğince, özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin devrine ilişkin KDV
matrahı da, KDV Kanunu’nun 27’nci maddesinin 1 ve 3’üncü fıkraları gereğince, söz konusu kıymetin, kira müddetinin sonunda VUK hükümlerine
göre takdir komisyonunca takdir edilecek emsal bedeli olacaktır.
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6- SONUÇ
Kira bedeli karşılığında özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin kira
süresi sonundaki bedelsiz olarak kiralayana devir işleminde;
Kiracının gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi, kiralayanın ise gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan gerçek kişi
olması halinde, söz konusu kıymetin kira süresi sonunda Takdir Komisyonunca tespit edilecek emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanması, KDV
dahil tutarın net tutar olarak kabul edilerek brüt tutara ulaşılması ve tespit
edilecek tutar üzerinden GVK’nın 94’üncü maddesi gereğince tevkifat yapılması gerekmektedir.
Hem kiracı hem de kiralayanın gerçek usulde gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları halinde, kiralayanın kiralama işleminden, kiracının da özel maliyet bedeli niteliğindeki kıymetin devir işleminden dolayı,
KDV hesaplayarak ayrı ayrı fatura düzenlemeleri gerekmektedir.
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GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN
MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN
İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

1.Kapsam
Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara,
yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, İstanbul
Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere, yat limanlarına
gelip giden veya kışlayan yat ve tekne sahiplerine, Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo
sayılan yerlerdir.
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun(1) Gümrük Antrepo Rejimini kapsayan hükümleri ve Kumanya ile ilgili hükümlerine dayanılarak, gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarının kuruluşuna,
işleyişine ve buralardan eşya satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemek
amacıyla “Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği”(2) hazırlanmıştır.
Mağazalar bulundukları yerlere ve satış yetkilerine göre aşağıda belirtilen şekilde faaliyet göstermektedirler:
a) Yolcu girişi yapılan sınır kapılarında açılan mağazalar Türkiye’ye
giriş yapan yolculara;
1)Satış tarihinde yürürlükte bulunan gümrük mevzuatına göre gümrük
vergileri ödenmeksizin yurda ithal edilebilecek Zatî Eşya Listesinde yer
alan eşyayı,
2)Satış tarihinde yürürlükte bulunan gümrük mevzuatına göre gümrük
vergileri ödenmeksizin yurda ithal edilebilecek yolcu beraberi hediyelik
eşyayı,
3)Satış tarihinde yürürlükte bulunan gümrük mevzuatına göre gümrük
vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde ithal edilebilecek hediyelik
eşyayı,
*
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4) Müsteşarlıkça uygun bulunacak eşyayı,
b) Yolcu çıkışı yapılan sınır kapılarında açılan mağazalar, Türkiye’den
çıkış yapan yolculara, transit yolculara, Türkiye’den çıkış yapan nakil vasıtaları sürücü ve hizmetlilerine;
1)Satış tarihinde yürürlükte bulunan Zatî Eşya Listesinde kayıtlı eşyayı,
2)satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre yolcu beraberinde
ihraç edilebilecek ve hediye olabilecek miktar ve mahiyetteki eşyayı,
3) Miktarı ve mahiyeti Müsteşarlıkça belirlenen yolcu beraberindeki
yerli eşyayı,
4) Müsteşarlıkça uygun bulunacak eşyayı,
c) Diplomatik muafiyetlerden yararlananlar ile yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına satış yapmak üzere Müsteşarlıkça belirlenecek mağazalar; cins, miktar ve kıymeti Dışişleri Bakanlığı ya
da Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış
takrirde belirtilen eşyayı,
ç) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere
satış yapabilecek mağazalar; miktarı Müsteşarlıkça belirlenecek alkollü ve
alkolsüz içecekler ile tütün mamullerini,
d) Yat sahiplerine satış yapmak üzere yat limanlarında açılacak mağazalar; buraya gelip giden, kışlayan yat ve teknelerde kullanılacak, miktar
ve mahiyeti Müsteşarlıkça belirlenecek malzeme, teçhizat, tesisat ve avadanlıkları,
satabilirler.
(2) Müsteşarlık çıkışta yolcular, nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri için kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarının özellikleri ve
mağazaların faaliyet konularını dikkate alarak birinci fıkrada belirtilen limitleri ve miktarları 5 misline kadar arttırabilir.
(3) Türkiye’ye giriş ya da çıkış yapan yolcular 1 inci fıkranın (a) ve
(b) bentlerinde belirtilen eşyayı uçakta da satın alabilirler. Ancak, uçakta
satış mağazasının bulunmadığı yerlerde yolculara yönelik mağazalardan
da uçaklara eşya satışına Müsteşarlıkça izin verilebilir.
(4) Nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri girişte 1 karton sigara, en
fazla 100 cl’lik 1 adet alkollü içki ve en fazla 120 ml’lik 1 adet parfümü
yolcu girişi yapılan sınır kapılarında açılan mağazalardan satın alabilirler.
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Ancak, kara nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri, seyahat ettikleri ülkede, en az üç gün kalmadan dönmeleri hâlinde girişte bu haktan yararlanamazlar.
(5) 18 yaşın altındakilere alkollü içki ve tütün mamulleri satılamaz.
(6) Yurda ithal edilecek eşyanın gümrük muayenesinden geçmeden
önce alınması şarttır.
(7) Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş yabancı
menşeli eşya satılmaktadır.Yerli üretim eşyasının sadece çıkışa ve transite
yönelik satılmasına Gümrük Müsteşarlığı tarafından müsaade edilebilir.
Bu eşyanın üzerindeki dâhilî vergilerin tahsili, istisna ve muafiyeti vergi
kanunlarının ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

2.1.Yasal Düzenlemeler:
a) Yurtiçinden Yapılacak Mal Teslimleri
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun(KDV)(4) 1/1 inci maddesinde Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek
faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi
olduğu hüküm altına alınmıştır.
Anılan Kanunun 11/1-a maddesinde ihracat teslimleri vergiden istisna
edilmiş, 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında ise bir teslimin ihracat teslimi
sayılması;
- Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya
ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması,
- Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yurt dışındaki
müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulması,
koşullarının gerçekleşmesine bağlanmıştır.
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2. Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yurtiçinden Yapılan Mal
Teslimleri ile Bu Mağazalar Tarafından Yapılan İşlemlerin Katma
Değer Vergisi Karşısındaki Durumu
Gümrüksüz satış mağazalarına yurtiçinden yapılacak teslimler ile
bu mağazalar tarafından gerçekleştirilecek teslim ve ithalatta katma değer
vergisi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2009/1 sıra no.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri/52 (3) yayımlanarak konu açıklığa kavuşturulmuştur.
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Gümrük mevzuatına göre, gümrük antreposu sayılan gümrüksüz satış mağazalarının T.C. gümrük bölgesi içinde faaliyet gösterdikleri kabul
edilmektedir.Bu çerçevede söz konusu mağazalara yurt içinden yapılan
teslimler, T.C. gümrük bölgesinden geçerek yurt dışındaki bir müşteriye
vasıl olmadığından, hukuken ihracat teslimi sayılmamaktadır. Dolayısıyla,
gümrüksüz satış mağazalarına yurt içinden yapılacak teslimlerde, Katma
Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi gereğince, katma değer vergisi
aranmaktadır.
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b) İthalat İşlemleri
Katma Değer Vergisi Kanununun 1/2 nci maddesine göre, her türlü mal
ve hizmet ithali katma değer vergisine tabi tutulmuştur.
Katma Değer Vergisi Kanununun ithalat istisnasını düzenleyen 16 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile;
- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) alt bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç] kapsamında gümrük
vergisinden muaf veya müstesna malların ithali,
(c) bendi ile de;
-Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici
depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimi,
katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin
birinci fıkrasının 4 numaralı bendi ile değeri 150 Euro’yu geçmeyen eşyanın ithali, 6 numaralı bendinin (a) alt bendiyle de değeri 430 Euro’yu geçmemek üzere yolcuların beraberindeki hediyelik eşya gümrük vergisinden
muaf tutulmuştur.
Bu hükümler çerçevesinde, gümrük mevzuatı uyarınca gümrük antreposu sayılan gümrüksüz satış mağazalarının gerçekleştirdikleri mal teslimleri Katma Değer Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi uyarınca katma değer vergisinden müstesnadır.
Ayrıca, gerçek kişiler tarafından gümrüksüz satış mağazalarından katma değer vergisinden istisna olarak satın alınan bu malların, Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının 4 ve 6/a numaralı bentleri
kapsamında ithali de Katma Değer Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin
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birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca katma değer vergisine tabi olmamaktadır.

3.1 .Yasal Düzenlemeler
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun(ÖTV)(6) 1/1 inci maddesinin; (a) bendiyle Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları
veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, (c) bendiyle de (II)
sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi, bir
defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulmuştur.
Kanunun 5/1 inci maddesi ile bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri:
a) Teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması,
b) Teslim konusu malın T.C. gümrük bölgesinden çıkması,
şartıyla vergiden müstesna tutulmuştur. Bu maddede yurt dışındaki
müşteri tabirinin; ikametgahı, işyeri, kanuni ve işmerkezleri yurt dışında
olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin yurt dışında faaliyet
gösteren şubelerini ifade ettiği belirtilmiştir. Malın ihraç edilmeden önce
herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere yurt içinde alıcıya tesliminin
ihracat sayılmayacağı aynı maddede hükme bağlanmıştır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7 nci maddesinin 6 numaralı bendiyle, Gümrük Kanununun 167 nci maddesi (5 numaralı fıkrasının (a) bendi ile 7 numaralı fıkrası hariç) kapsamında gümrük vergisinden
muaf ve müstesna olan malların ithali ÖTV’den de istisna edilmiştir. 4458

Mart - Nisan 2011

3. Gümrüksüz satış mağazalarında yapılan işlemlerin Özel Tüketim
Vergisi Karşısındaki Durumu
Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerde KDV uygulamasına
ilişkin 06.10.2009 tarihli ve 2009/1 sıra numaralı KDV Sirkülerinde yapılan açıklamalara paralel olarak, gümrüksüz satış mağazaları tarafından
ithal edilen veya bu mağazalara yurt içinden teslim edilen mallarda ÖTV
uygulanmasına ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2009/4 sıra numaralı Özel Tüketim
Vergisi Sirküleri/9(5) yayımlanarak bu konuda açıklığa kavuşturulmuştur.
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sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının; 4 numaralı bendiyle değeri 150 EURO’yu geçmeyen eşyanın ithali, 6 numaralı
bendinin (a) alt bendiyle de değeri 430 EURO’yu geçmemek üzere yolcuların beraberindeki hediyelik eşya gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.
Ayrıca ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 7 numaralı bendiyle, gümrük antrepo rejimine tabi tutulan malların ithali ÖTV’den istisna edilmiştir.
Gümrük antrepo rejimine ilişkin hükümler Gümrük Kanununun 93 ila 107
maddelerinde düzenlenmiş olup, bu hükümlere dayanılarak 13.10.2006
tarihli ve 26318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre gümrüksüz satış mağazaları, 31.5.2002 tarihli
ve 24771 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 277 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen gümrük antrepo rejimi kapsamındaki özel antrepolardır.
Öte yandan ÖTV Kanununun 10 ucu maddesinin 1 inci fıkrasıyla,
ÖTV’ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği, diğer
kanunlarda yer alan istisna ve muafiyet hükümlerinin bu vergi bakımından
geçersiz olduğu hükme bağlanmıştır.
Gümrüksüz satış mağazaları gümrük antreposu sayıldığından, bu mağazalar tarafından ÖTV’nin konusuna giren malların ithali ÖTV Kanununun 7/7 nci maddesine göre vergiden müstesna tutulmaktadır.Bu mağazalar tarafından ithal edilen mallar antrepo rejimi kapsamında olduğu sürece
ÖTV uygulanmayacaktır. Bu şekilde ÖTV istisnası uygulanan malların,
Gümrük Kanununun 167. maddesinin birinci fıkrasının 4 ve 6/a bentleri
kapsamında gerçek kişiler tarafından gümrük vergisinden muaf olarak yurda girişinde de ÖTV Kanununun 7/6 ncı maddesi gereğince ÖTV istisnası
uygulanmaktadır.
Ancak, yurt içindeki ÖTV mükellefleri tarafından imal edilerek gümrüksüz satış mağazalarına teslim edilen mallar T.C. gümrük bölgesinden
çıkmadığından ve gümrüksüz satış mağazaları yurt dışındaki müşteri kapsamına girmediğinden, bu teslimlerde ÖTV yönünden ihracat istisnası uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.Yurt içindeki mükelleflerin serbest
dolaşımdaki mallarının bu mağazalara tesliminde antrepo rejimi uygulanması söz konusu olmadığından, ÖTV mükelleflerinin bu mağazalara yap-
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4.1.Sonuç :
Gümrüksüz satış mağazalarına mal tesliminde bulunan mükelleflerin
bu teslime ilişkin bedel üzerinden Katma Değer Vergisi Kanununun genel hükümleri çerçevesinde katma değer vergisi hesaplayarak beyan etmeleri gerekmektedir.Gümrük mevzuatına göre gümrük antreposu sayılan
gümrüksüz satış mağazalarının gerçekleştirdikleri teslimler Katma Değer
Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca katma değer vergisinden müstesnadır.Gerçek kişilerin gümrüksüz satış
mağazalarından aldıkları ve yukarıda açıklandığı şekilde Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf tutulan malların ithali de Katma Değer Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında katma değer vergisine tabi değildir.
Gümrüksüz satış mağazaları gümrük antreposu sayıldığından, bu mağazalar tarafından ÖTV’nin konusuna giren malların ithali ÖTV Kanununun 7/7 nci maddesine göre vergiden müstesna tutulmaktadır. Ancak, yurt
içindeki ÖTV mükellefleri tarafından imal edilerek gümrüksüz satış mağazalarına teslim edilen mallar T.C. gümrük bölgesinden çıkmadığından ve
gümrüksüz satış mağazaları yurt dışındaki müşteri kapsamına girmediğinden, bu teslimlerde ÖTV yönünden ihracat istisnası uygulanmasına imkan
bulunmamaktadır.ÖTV mükellefleri tarafından gümrüksüz satış mağazala-
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tığı teslimlerde Kanunun 7/7 nci maddesine göre istisna uygulanması da
mümkün olmamaktadır.
ÖTV Kanununda, yurt içindeki imalatçıların mallarının gümrüksüz satış mağazalarına tesliminde ÖTV istisnası uygulanması yönünde başka bir
istisna hükmü bulunmamakta olup, Kanunun 10/1 inci maddesine göre,
diğer kanunlarda yer alan bu yöndeki istisna ve muafiyet hükümleri ÖTV
uygulamasında geçerli değildir.
Bu açıklamalara göre, ÖTV mükellefleri tarafından gümrüksüz satış
mağazalarına yapılan teslimlerde ÖTV istisnası uygulanması veya ödenen
ÖTV’nin iade edilmesi söz konusu değildir. Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerde vergi istisnası veya muafiyeti uygulanacağına dair
diğer mevzuatlara göre yapılan düzenlemeler de ÖTV uygulamasında geçersizdir.
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rına yapılan teslimlerde ÖTV istisnası uygulanması veya ödenen ÖTV’nin
iade edilmesi söz konusu değildir. Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan
teslimlerde vergi istisnası veya muafiyeti uygulanacağına dair diğer mevzuatlara göre yapılan düzenlemeler de ÖTV uygulamasında geçersizdir.
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6183 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE TEFERRUĞ
Mehmet Burak TOPRAK*

I. GİRİŞ
Devletin mal edinmesi; taşınır ve taşınmaz satın alınması, kamulaştırma,
devletleştirme, istimval, taşınmazların trampası, bağış, arsa veya kat karşılığı
inşaat, finansal kiralama, antlaşmalar-kanunlar gereğince devlete mal intikali
ve teferruğ (tefevvüz) yollarıyla gerçekleşmektedir.
Teferruğ, satın alınan bir taşınmazın tapuda devir işleminin yapılmasıdır.
Tefevvüz ise bir ihalede bir taşınmazın belli bir bedel karşılığında bir kimsenin üzerinde kalmasıdır. Vergi İcra Hukukunda teferruğ ve tefevvüz kelimeleri
aynı anlamda kullanılmakta ve Hazinenin bir taşınmazı mülkiyetine geçirmesini ifade etmektedirler.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında amme alacaklarının tahsili amacıyla başvurulan teferruğ işlemi yazımızın ilerleyen bölümlerinde açıklanmıştır.

A- TEFERRUĞ İŞLEMİ
Teferruğ, Hazinenin tek taraflı olarak bir taşınmaz malı kendi mülkiyetine geçirmesidir. Devlet ihtiyaç duyduğu takdirde mal edinir; ancak
bazı hallerde kanundan doğan zorunlu bir edinim vardır. Teferruğ, Devletin alacağını güvence altına almak veya ortağı bulunduğu bir malın ucuza
satılmasını önlemek için başvurduğu mal edinme yoludur. Diğer bir ifade
ile teferruğ, Hazinenin alacağını tahsil için borçlunun haczedilen taşınmaz
malının satışında alıcı çıkmaması durumunda belli bir bedel üzerinden o
malın mülkiyetini üzerine almasıdır. Teferruğun amacı Hazine haklarının
korunmasıdır.
Hazinenin teferruğ suretiyle mal edinmesi üç ayrı durumda söz konusudur:
*

Vergi Denetmeni
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II. TEFERRUĞ NEDİR?
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1. Hazinenin sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili sebebiyle teferruğ,
2. Hazinenin hissedar bulunduğu taşınmaz malın icra yoluyla satışı sebebiyle teferruğ,
3. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna tâbi
alacakların tahsili sebebiyle teferruğ.
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B- HAZİNENİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ALACAKLARININ
TAHSİLİ SEBEBİYLE TEFERRUĞ
Devletin Özel Hukuktan (sözleşmeden ve haksız iktisaptan) doğan alacakları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takip ve tahsil olunur. Hazineye olan borcunu ödemeyen borçlunun taşınmaz malına söz konusu
kanununa göre haciz konularak alacağın tahsili mümkündür.
İcra ve İflas Kanununun 123’üncü maddesine göre haciz konulan taşınmaz
mal icra dairesince açık artırma ile satılır. Aynı Kanunun 129’uncu maddesi
uyarınca ihalede, en yüksek bedeli teklif edene satış yapılır. Ancak artırma
bedeli taşınmaz malın belirlenmiş bedelinin en az % 60’ını bulmalı ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar o taşınmaz mal ile temin
edilmiş ise bu şekilde rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmalı ve
bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmelidir. Yapılan
ihalede bu miktar elde edilememişse, taşınmaz mal en çok artıranın taahhüdü
saklı kalmak üzere ilanda gösterilen müddet sonunda yapılacak ikinci ihalede
en çok artırana ihale edilir. Bu ihalede, teklif edilen bedelin, tahmin edilen
bedelin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma
masraflarını geçmesi gerekir; fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.
Böyle bir ihalede Hazine ihaleye iştirak ederek taşınmaz malın bedelini
tahsil için taşınmaz malı satın alır ve alacağını böylece mahsup etmiş olur. Hazinenin bu şekilde taşınmazı satın alarak alacağına mahsup etmesine teferruğ
denir.
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1 8.12.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu Md. 688/3
2 2004 sayılı İİK Md 129/2 : (Değişik: 9/11/1988 - 3494/20 md.) Yukarıdaki fıkrada
yazılı miktar elde edilmemişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma
bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve
paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşer.
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C- HAZİNENİN HİSSEDAR BULUNDUĞU TAŞINMAZIN İCRA
YOLUYLA SATIŞI SEBEBİYLE TEFERRUĞ
Mülkiyet hakkı bir kişiye değil, birden çok kişiye ait ise birlikte mülkiyetten söz edilir. Birlikte mülkiyetin iki türü vardır. Bunlar “paylı mülkiyet”
ile “elbirliği mülkiyeti”dir. Medeni Kanun paylı mülkiyeti tarif etmemiştir;
Kanunun 688 inci maddesinin ilk fıkrasına göre, paylı mülkiyette birden çok
kimse, maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından
haczettirilebilir1.
Medeni Kanunun 698’inci maddesinde hukukî bir işlem gereğince veya
paylı malın sürekli bir amaca tahsis edilmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti
devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her birinin malın
paylaşılmasını isteyebileceği; paylaşmanın, malın aynen bölüşülmesi veya
pazarlık yahut artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Hazinenin hissedar bulunduğu taşınmaz mal, hissedarların anlaşması
ile taksim edilebileceği gibi hissedarlar arasında paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa paydaşlardan birinin istemi üzerine İcra İflas Kanunu
hükümleri gereğince açık arttırma yolu ile satılarak hisse oranında bedeli
mahkeme tarafından hissedarlara dağıtılabilir. Paylı veya elbirliği mülkiyeti şeklinde tescilli taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi amacıyla açılan
davalara izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası denir. Bu davalarda
mahkeme ya taksime veya izale-i şüyu yoluyla satışa karar vermektedir.
Karar icra dairelerince uygulanarak taşınmaz mal satışa çıkarılır ve daha
önce anlatıldığı gibi satılır. Taşınmaz mala az değer biçildiği takdirde taşınmaz mal bu değerinin % 40’ına satılabilmektedir2. Bu ihalelere Hazine

201

MALİ

ÇÖZÜM

katılarak taşınmaz malın ucuz bir değerle satışını önler, taşınmaz mal satın
alınır. İşte Hazinenin, ihtiyacı olmadığı halde bu şekilde taşınmaz edinmesine de teferruğ denir.
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III. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ
HAKKINDA KANUNA TÂBİ ALACAKLARIN TAHSİLİ
SEBEBİYLE TEFERRUĞ
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A- 6183 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ
6183 sayılı Kanunun 1’inci maddesinde Devletin, il özel idarelerin ve belediyelerin vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme
alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar
dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümlerinin uygulanacağı
belirtilmektedir.
Devlet, kamu alacağını başka yollarla tahsil edemez ise borçlunun taşınmaz mallarını haczedebilir. Haczedilen taşınmaz malların satışında uygulanacak hükümlere (teferruğ işlemi dahil olmak üzere) 6183 sayılı Kanunun 90 ila
98’inci maddelerinde yer verilmiştir.
Bu hükümlere göre; gayrimenkuller, satış komisyonlarınca açık artırma
ile satılır. Satış komisyonu, il ve ilçelerde en büyük mal memurunun veya
tevkil edeceği zatın reisliği altında belediye meclisi tarafından kendi azası
arasından seçilmiş bir zat ile alacaklı amme idaresinin selahiyetli bir memurundan ve gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızı veya tevkil
edeceği zattan teşekkül eder. Satışa çıkarılacak gayrimenkullere bilirkişinin
mütalaası alınmak suretiyle satış komisyonu tarafından rayiç değer biçilir.
Tahsil dairesi3, satılacak gayrimenkuller için bir şartname tanzim eder.
Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını, artırma tarihinden en az
15 gün önce başlamak şartiyle ilan eder. İlanların yer, müddet ve şekillerine ait umumi esaslar Maliye Bakanlığınca tayin olunur. İlanda, satışın
3 6183 sayılı AATUHK Md 3: Bu kanundaki …, Tahsil dairesi terimi: Alacaklı amme
idaresinin bu kanunu tatbik etmekle vazifeli dairesini, servisini memur veya memurlarını,…ifade eder.

yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak gayrimenkulün durumu ile vasıfları
gösterilir. İlanın birer örneği borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara
tebliğ olunur.
Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkule biçilmiş rayiç değerin %
7,5’u nispetinde para, süresiz teminat mektubu (bankalar ve özel finans
kurumları tarafından verilen), devlet iç borçlanma senedi veya hükümetçe
belirlenecek hisse senedi ve tahviller teminat olarak alınır.
Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin gayrimenkul için biçilmiş
olan değerin % 75’ini bulması gerekir. Şayet amme alacağına rüçhanı olan
diğer alacaklar bu gayrimenkul ile temin edilmiş ise artırma bedelinin, bu
suretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılmış ve
yapılacak masrafları da karşılaması şarttır.
Gayrimenkulün rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez, satış bedelinden ödenir. Haczedilen gayrimenkullerin ayrılması
mümkün olup da bir kısmının bedeli amme alacağını karşılamaya yettiği
takdirde, borçlu yazı ile istemedikçe artan kısım satılmaz. Gerekirse tapu
dairesine satılacak kısım tefrik ettirilir.
İhale kararının bir örneği borçluya veya vekil veya mümessiline ve
gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ olunur.
Artırmada yukarıda belirtilen miktar elde edilmemiş ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle artırma 7 gün daha uzatılır. 7’nci günü
aynı saatte gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Evvelce yapılan ilanda
bu hususlar belirtilir. Şu kadar ki, rüçhanlı alacaklı bulunduğu takdirde ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır, aşmazsa
satış yapılmaz.
İstekli çıkmaması veya teklif edilen bedelin rüçhanlı alacaklarla masrafları karşılamaması sebebiyle ikinci artırmada da gayrimenkul satılamazsa kamu idaresince teferruğ edilinceye kadar gayrimenkul üzerindeki
haciz devam eder. Bu müddette tahsil dairesine herhangi bir istekli müracaat ettiği takdirde, bu müracaat alacaklı amme idaresince uygun görülmek şartiyle, satış için 7 günlük bir ilan yapılarak ihale bedelinin rüçhanlı
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alacakla birlikte masrafları da aşması şartıyla gayrimenkul en çok artırana
ihale olunur. Gayrimenkul teferruğ edilinceye kadar bir istekli çıkmadığı
takdirde tahsil dairesi mahcuz malı uygun gördüğü zamanlarda satışa çıkarabilir. Bu takdirde satış bedeli yine rüçhanlı alacakla birlikte masrafları
da aşmalıdır.
Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet
içinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve en çok artırana
ihale edilir.
Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan
ve diğer zararlardan mesuldür. İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi
tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5’ten hesap olunur. İki ihale arasındaki farkın amme alacağını aşan miktarını bundan mesul olan şahıstan
tahsil edebilmek üzere malı satılan amme borçlusuna dairece bir vesika
verilir.
İkinci artırma tarihinden başlıyarak bir yıl içinde gayrimenkul en az bir
kere daha satışa çıkarıldığı halde satılmasına imkan bulunmadığı takdirde
gayrimenkul alacaklı amme idaresinin talebi üzerine ve satış komisyonu
karariyle amme idaresince teferruğ edilebilir. Teferruğ bedeli, gayrimenkulün biçilen rayiç değerinin % 50’sidir.
Teferruğ muamelesinin ikmalini müteakip, takip ve teferruğ masrafları
düşüldükten sonra artan bedel borca mahsup edilir. Teferruğ edilen gayrimenkul teferruğ kararı tarihinden itibaren bir yıl müddetle satışa çıkarılamaz. Böylece amme borçlusuna bir yıl içinde borcunu ödeyerek malına
kavuşması için son bir fırsat daha verilmektedir. Taşınmaz malın tam mülkiyeti bir yıl sonra idareye geçmektedir; ancak bu bir yıllık süre geçtikten sonra
bu taşınmaz mal idarece satılabilir.
Borçlu satış komisyonunun teferruğ kararı tarihinden başlıyarak bir yıl
içinde amme alacağını, gecikme zamları ile birlikte ödediği takdirde gayrimenkul kendisine geri verilir. Ferağ masrafı borçluya aittir. Teferruğ kararı
verilmeden evvel biçilen rayiç bedelin % 75’i veya fazlasiyle hariçten talip
çıkarsa alacaklı amme idaresi teferruğdan vazgeçer.

6183 sayılı Kanunda teferruğ ile ilgili hükümlere 95, 96 ve 98’inci
maddelerde yer verilmiştir. Amme alacaklarına karşılık borçluların taşınmazlarının satın alınması konusunda 6183 sayılı Kanundaki bu hükümler
dışında ilk düzenleme 1996 yılı Genel Bütçe Kanununa konulan bir madde ile yapılmıştır. İzleyen 1997-2003 yılları Genel Bütçe Kanunlarında da
“Amme Alacağına Karşılık Kabul Edilebilecek Taşınmazlar” başlığı altında bu uygulama aynen devam edilmiştir. 1996-2003 Dönemi Genel Bütçe
Kanunlarındaki düzenlemeler, bazı değişiklik ve ilavelerle 2004 yılı Genel
Bütçe Kanununda da yer almıştır. 2004 yılı Genel Bütçe Kanununda yer
verilen düzenleme, 5234 sayılı Kanunla 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere 6183 sayılı Kanuna Geçici 8’inci madde olarak eklenmiştir. Bu
geçici maddenin uygulanma süresi; 5234 sayılı Kanunla 31.12.2007 tarihine
kadar belirlenmiş iken 04.06.2008 tarih ve 5766 sayılı Kanunla 31.12.2009
tarihine kadar, 28.1.2010 tarih ve 5951 sayılı Kanun ile de 2014 yılı sonuna
kadar uzatılmıştır.
6183 sayılı Kanunun Geçici 8’inci maddesine göre; “31.12.2014 tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil
8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
tabi iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı
Kanuna tabi faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri,
belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı
müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan
ve bu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait
ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulanlar ile 29.1.2004
tarihli ve 5084 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilecek olanlar, 4.1.2002
tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun
görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin
Maliye Bakanlığınca satın alınabilir.
Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan
ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete ait
olan ve bu Kanun kapsamına giren borçları terkin edilir.
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Bu madde hükmü, yukarıda sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu
ödemede çok zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen ve vergi
dairelerine bu Kanun kapsamına giren borcu bulunan diğer mükelleflerin
(tüzel kişiliği bulunanların ortaklarına ait olanlar dahil) taşınmazları için
de uygulanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir.”
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B- SERİ A SIRA 1 NO.LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ
30.6.2007 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Seri A
Sıra 1 No.lu Tahsilat Genel Tebliği’nin “İkinci Kısmı”nın “Gayrimenkul
Malların Haczi ve Satışı” başlıklı üçüncü bölümünde 6183 sayılı Kanunundaki teferruğ ile ilgili hükümler hakkında açıklamalara yer verilmiştir.
Buna göre; Kanunun 96’ncı maddesinde, 94 ve 95’inci maddelerine
göre yapılan artırmalarda istekli çıkmaması veya teklif edilen bedelin
95’inci maddede yazılı bedele ulaşmaması halinde, amme idaresince teferruğ edilinceye kadar gayrimenkul üzerindeki haczin devam edeceği hükmünde yer alan “teferruğ edilinceye kadar haczin devam edeceği” ifadesi
her hal ve takdirde amme alacağının tahsil edilememiş olması halini kavramaktadır; hacze konu amme alacağının ve diğer takipli alacakların tahsili
halinde haczin kaldırılacağı tabiidir.
Kanun hükümlerine göre, rayiç değer tespiti yapılarak satışa çıkarılan
gayrimenkullerin satışında izlenecek usul ve aranılacak bedel ifade edilmiş olmakla birlikte, 95’inci madde hükümlerine göre yapılacak satışlarda,
satış komisyonları, Kanunun 62’nci maddesinde yer alan “Tahsil dairesi
alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu kadar
telif etmekle mükelleftir.” ifadesi ile alacaklı amme idarelerinin söz konusu gayrimenkulü teferruğ etmeleri halinde ödeyecekleri bedelleri de göz
önünde bulundurarak, teklif edilen bedelin gayrimenkulün değerinin çok
altında olması halinde satışı yapmayabilecektir.
Alacaklı amme idarelerince teferruğ kararı verilebilmesi için maddede
öngörülen şartların yanı sıra bütçelerinde bu işleme yönelik ödeneğin de
bulunması gerekmektedir.
6183 sayılı Kanunun gayrimenkullerin satışlarını düzenleyen maddelerinde, satış bedelinin derhal veya verilen mühlet içinde ödenmesi hususu

düzenlendiği halde, verilecek süreye ilişkin açık bir belirleme yapılmamıştır. Dolayısıyla, satış bedelinin ödenmesi için mühlet talep edildiği hallerde, verilebilecek mühlet satış komisyonlarınca takdir edilecektir.
Kanunun 97’nci maddesinde “…Birinci defa kendisine ihale yapılan
kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesuldür…” hükmü
yer almaktadır. Madde ile belirlenen malın ihale edildiği kişinin sorumluluğu
çerçevesinde takip edilecek olan amme alacağına ihale bedelinin ödenmesi
gerektiği günden (bu tarih hariç) itibaren ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için basit faiz usulüyle yıllık % 5 oranında faiz hesaplanması
gerekmekte olup, ayrıca gecikme zammı tatbik edilmeyecektir.
2014 yılı sonuna kadar geçerli olacak Geçici 8’inci madde hükmünce
Kanun kapsamında borcu olan mükelleflerin bu borçlarına karşılık olarak
teklif ettikleri taşınmazların alımı ve borçlarının terkinine ilişkin hususlar
ise Seri A Sıra 1 No.lu Tahsilat Genel Tebliği’nin “Üçüncü Kısmı”nın “Son
Hükümler, Ek ve Geçici Maddeler” başlıklı üçüncü bölümünde açıklanmıştır.
Buna göre; Geçici 8’inci maddede yer verilen ve 5018 sayılı Kanunun
yürürlüğe girdiği 1.1.2006 tarihinden itibaren özel bütçeli kamu idaresine
dönüşen katma bütçeli kamu idarelerinin, bu tarihten itibaren madde kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
6183 sayılı Kanunun Geçici 8’inci maddesi uyarınca, bu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık olarak taşınmazları Maliye Bakanlığınca
satın alınabilecek olan mükellefler şunlardır:
1. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 8.6.1984 tarihli ve
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet
teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri.
2. Madde metninde 4389 sayılı Kanuna tâbi faaliyeti devam eden kamu
bankaları ibaresi yer almakla birlikte, 4389 sayılı Kanun 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile mülga kılındığından, madde kapsamına dahil olan bankalar, 5411 sayılı Kanuna göre faaliyeti devam eden kamu bankalarıdır.
3. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri, bunlara ait tüzel kişiler veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz
kuruluşlar.
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4. Yukarıda sayılanlar dışında kalıp da borçlarını ödemede çok zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen diğer mükellefler.
Kanun kapsamına giren borçlara karşılık olmak üzere satın alınacak
taşınmazların; yukarıda belirtilen mükelleflerin mülkiyetinde bulunması,
dördüncü sırada belirtilen mükelleflerin tüzel kişilik olmaları halinde, tüzel kişiliğin mülkiyetinde veya ortaklarının mülkiyetinde bulunması, taşınmazların üzerinde amme borçları dolayısıyla vergi dairesi tarafından
konulanlar hariç olmak üzere herhangi bir takyidatın bulunmaması, imar
planı geçen bölgeler içinde inşa edilmiş ve kamu hizmetlerinin sunulmasına elverişli bina halinde bulunması yahut bina inşaasına elverişli arsa veya
29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilebilecek
arazi ve arsa (üzerindeki bina ve müştemilat dahil) olması gerekmektedir.
Geçici 8’inci maddeden yararlanmak isteyen mükellefler bir dilekçe ile
bağlı bulundukları, birden fazla vergi dairesine borcu bulunan mükellefler
başvuru tarihi itibarıyla yıllık gelir ve kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları yer vergi dairesine başvuruda bulunacaklar; bu başvurularında,
borçlarının olduğu diğer vergi dairelerini de belirteceklerdir.
Yukarıda 4. sırada belirtilen mükelleflerden tüzel kişiliği bulunanların borçlarının terkinine yönelik olarak taşınmazını teklif eden ortaklar,
başvurularını tüzel kişilikle birlikte tüzel kişiliğin bağlı bulunduğu vergi
dairesine bir dilekçe ile yapacaklardır. Tüzel kişiliğin borcunun yanı sıra
şahsi borcunun da aynı taşınmazla terkinini talep eden ortaklar, bu hususu
dilekçelerinde ayrıca belirteceklerdir. Mükellefler, Kanun kapsamındaki
borçlarına karşılık olarak önerdikleri taşınmazların tapu senetlerinin bir örneği ile taşınmazı tanıtıcı dokümanları (imar durumunu ve binalar için yapı
durumunu gösterir belge, takyidat durumunu da gösterir tapu kayıt örneği,
broşür, fotoğraf vb.) dilekçe ekinde vergi dairesine vereceklerdir. Diğer
taraftan bu mükelleflerden, bilanço esasına göre defter tutanlar başvuru
tarihinden önceki geçici vergi dönemini kapsayan bilançolarını, diğerleri
ise tebliğin ekinde yer alan mali durum bildirim formunu dilekçelerine ekleyeceklerdir.
Vergi dairesi mükellefin dilekçesi üzerine, 6183 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını tespit ederek, bir liste ile mükellefin başvuru dilekçesini
ve eki belgeleri, önerilen taşınmazlara, hizmetlerinin yerine getirilmesinde

genel bütçeye dahil daireler veya katma bütçeli idarelerce (1.1.2006 tarihinden itibaren özel bütçeli kamu idaresine dönüşenler) ihtiyaç duyulup
duyulmadığının tespit edilmesi amacıyla, bir üst yazı ile Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık Gelir Müdürlüğü vasıtasıyla Defterdarlık Milli Emlak
Müdürlüğüne aktaracaktır. Önerilen taşınmazlara genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince veya katma bütçeli idarelerce (1.1.2006 tarihinden
itibaren özel bütçeli kamu idaresine dönüşenler) ihtiyaç duyulduğunun
Milli Emlak Müdürlüğünce bildirilmesi üzerine, vergi daireleri, mükellefin amme borçlarını ödemede “çok zor duruma” düşüp düşmediğinin tespit
edilmesi amacıyla dosyayı incelemeye sevk edecektir. Gerek tüzel kişiliğin gerekse şahsi borçlarının terkini için kendi mal varlığında bulunan
taşınmazı teklif eden ortakların bu taleplerinin değerlendirilmesinde tüzel
kişiliğin ve ortağın “çok zor durumda” olma şartı ayrı ayrı aranılacağından
inceleme her iki mükellef için de ayrı ayrı yapılacaktır.
İnceleme sonucunda, mükelleflerden birinin çok zor durumda olduğunun tespiti halinde, talep çok zor durumda olan mükellefin borçları açısından değerlendirilecektir. Ancak, sadece tüzel kişiliğin borçlarına karşılık
maliki olduğu taşınmazı teklif eden ortak için ayrıca çok zor durumda olma
şartı aranılmayacaktır. Yukarıda ilk üç sırada belirtilen mükelleflerin amme
borçlarını ödemede “çok zor duruma” düşüp düşmediklerine ilişkin her
hangi bir inceleme yapılmayacak, taşınmazın kıymet takdir işlemleri Milli
Emlak Dairesi Başkanlıkları/Milli Emlak Müdürlükleri/Mal Müdürlükleri
tarafından başlatılacaktır.
Mükellef nezdinde yapılan inceleme neticesinde düzenlenen rapor ile
mükellefin amme borçlarını ödemede “çok zor duruma” düştüğünün tespit edilmesi halinde, vergi dairesi kıymet takdir işlemlerinin başlatılması
amacıyla durumu bir yazı ile Milli Emlak Dairesi Başkanlığına/Milli Emlak Müdürlüğüne bildirecektir. Yapılan inceleme neticesinde düzenlenen
raporda borçlarını ödemede “çok zor duruma” düşmediği belirtilen mükelleflerle ilgili olarak bu uygulama çerçevesinde herhangi bir işlem yapılamayacağı bir yazı ile mükellefe ve Milli Emlak Dairesi Başkanlığına/Milli
Emlak Müdürlüğüne bildirilecektir. Taşınmazın, 6183 sayılı Kanunun geçici 8’inci maddesi hükmüne göre alımının uygun görülmesi halinde Milli
Emlak Dairesi Başkanlığı/Milli Emlak Müdürlüğü/Mal Müdürlüğü tara-
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fından taşınmazın Hazine adına tescil işlemleri yapılacak ve bu durumun
bildirilmesi üzerine vergi dairesi mükellefin borçlarının terkin işlemlerini
gerçekleştirerek durumu mükellefe bildirecektir.
Mükellefin borçlarının terkininde izlenecek usul ise şöyledir: Taşınmaza ait tapu senedinin bir örneğinin vergi dairelerine gelmesi üzerine, taşınmazın Hazine adına tapuya tescil ettirildiği tarih itibarıyla mükellefin tüm
borçları hesaplanarak, taşınmaza takdir edilen değer esas alınmak suretiyle
terkin işlemleri yapılacak; toplam borcun tespitinde gecikme zammı, taşınmazın Hazine adına tescil edildiği tarihe kadar hesaplanacaktır. Taşınmazın değerinin mükellefin bütün borçlarını karşılayacak tutarda olmaması
halinde, terkin işlemi mükellefin talebine göre, talebi bulunmaması halinde
6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasına4 göre belirlenen
borçlarına karşılık yapılacaktır. Bu durumda, kalan kısım hakkında 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil işlemlerinin sürdürülecektir.
Önerilen taşınmazın değerinin, mükellefin toplam borçlarından daha yüksek tutarda olması halinde oluşan fark mükellefe red ve iade edilmeyeceği
gibi taşınmazın Hazine adına tescil tarihinden sonra doğacak borçlarına
da mahsup edilmeyecektir. Ancak bu durumda bulunan mükellefler oluşan
farkı, taşınmazın Hazine adına tescilinden önce, ortaklık ilişkisi bulunan
veya en az bir ortağı aynı olan mükelleflerin borçlarından terkinini talep
etmeleri mümkündür. Bu takdirde, borçlarından terkin talebinde bulunulan
mükelleflerin de bu bölümde belirlenen esaslar çerçevesinde, ilk üç sırada
yer alan mükellefler hariç, çok zor durumda olmaları gerekmektedir.
Taşınmazların kıymet takdir işlemleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6’ncı maddesine göre oluşturulacak komisyonlar tarafından yapılacaktır.
Yukarıda 4. sırada belirtilen mükelleflerin amme borcunu ödemede
“çok zor durumda” olup olmadıklarının tespitine yönelik incelemeler vergi denetmenleri tarafından yapılacaktır. Yapılacak incelemelerde; finan-
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4 6183 sayılı AATUHK Md 47/1 : (Değişik: 22/7/1998 - 4369/22 md.) Amme alacağına
karşılık rızaen yapılan ödemeler sırasıyla; ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş, içinde bulunulan takvim yılı sonunda zaman aşımına uğrayacak, aynı tarihte
zaman aşımına uğrayacak alacaklarda her birine orantılı olarak, vadesi önce gelen ve
teminatsız veya az teminatlı olana mahsup edilir. Ödemenin, alacak aslı ile fer’ilerinin tamamını karşılamaması halinde mahsup alacağın asıl ve fer’ilerine orantılı olarak yapılır.
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sal analiz teknikleri kullanılmak suretiyle, başvuruda bulunan mükellefin
borçlarını ödemede “çok zor duruma” düşüp düşmediği araştırılacak ve
düzenlenen raporda mükellefin borçlarını ödemede “çok zor duruma düştüğü” veya “çok zor duruma düşmediği” konusunda kesin kanaat belirtilecektir. Söz konusu incelemeler 1 ay içinde tamamlanacaktır. Mükelleflerin
“çok zor durumda” olup olmadıklarının tespitinde; mükellefler itibarıyla
aşağıdaki rasyolar kullanılacak ve analiz sonucu bulunan oranların, belirlenen oranlarda yahut daha küçük olması şartı aranılacaktır:
a) Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin çok zor durumlarının tespitinde aşağıdaki rasyo5 kullanılacak ve sonucun 0.5 veya 0.5’den
küçük bir değerde olması durumunda bu mükelleflerin “çok zor durumda”
oldukları kabul edilecektir.

		

Dönen Varlıklar - Stoklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

< 0.5

b) (a)’da belirtilen mükelleflerin dışında kalan mükellefler, çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti için gerekli olan ve tebliğ ekinde yer
alan mali durum bildirim formunu doldurarak başvurularında teslim etmeleri gerekmektedir. Vergi denetmenleri bu formla verilen bilgilerin gerçekliğini araştırdıktan sonra aşağıdaki rasyoyu kullanmak suretiyle mükellefin
durumunu tespit edeceklerdir. Mükelleflerin çok zor durumda olduklarının
kabul edilebilmesi için bulunan oranın 0.3 veya 0.3’den küçük olması gerekecektir.

5 Söz konusu rasyo, finansal tablo analizlerinde likidite (asit test) rasyosu olarak kullanılmaktadır. Likidite rasyosu işletmenin bir yıllık süre içinde stoklarını satamaması durumunda bir yıl içinde nakde dönüşebilecek diğer varlıklarla kısa vadeli borçlarını ne ölçüde
karşılayabileceğini gösteren bir oran olup; genel olarak değerinin 1 olması yeterli kabul
edilmektedir.
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Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar < 0.3
Kısa Vadeli Borçlar
Yukarıdaki rasyoda yer alan kısa vadeli alacakların ve kısa vadeli borçların tespitinde 1 yıllık süre esas alınacaktır. Yapılan inceleme sonucunda,
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mükellefin “çok zor durumda” olup olmadığı düzenlenecek bir inceleme
raporuyla Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne aktarılacaktır.
6183 sayılı Kanunun geçici 8’inci maddesi çerçevesinde alımı gerçekleştirilen taşınmazların ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyetinde bulunan
işletmenin aktifine kayıtlı veya envanterine dahil bulunması halinde bunların
teslimi (satışı) katma değer vergisine tabi bulunmaktadır6. Bununla birlikte,
ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyetinde bulunmayan mükelleflerden
satın alınacak taşınmazların teslimi katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır. Ayrıca 6183 sayılı Kanunun geçici 8’inci maddesi uyarınca 4046 sayılı
Özelleştirme Kanunu kapsamında Hazineye devri öngörülen taşınmazların
satın alınması KDVK’nın geçici 12’nci maddesine, kurumların aktifinde
veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az iki tam yıl süreyle
yer alan taşınmazlarının satın alınması KDVK’nın 17/4-r maddesine (anılan
bendin istisna kapsamı dışında bıraktığı taşınmaz teslimleri hariç) istinaden
katma değer vergisinden istisnadır. Belediye ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki gayrimenkullerin satışı, iktisadi işletmelerine ait olmaması koşuluyla
katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.
Katma değer vergisine tabi taşınmazın alımında, taşınmazın takdir
edilen değerine yürürlükteki katma değer vergisi oranları dikkate alınarak
hesaplanacak katma değer vergisi ilave edilecek ve bu suretle belirlenecek
azami satın alma bedeli terkin edilecek borç tutarının tespitinde dikkate
alınacaktır. Bu şekilde bulunan azami satın alma bedelinden daha düşük bir
bedelle taşınmazın satın alınması halinde, katma değer vergisi dahil satın
alma bedeli, terkin edilecek borç tutarı toplamına eşit olacaktır. Bu durumda satın alma bedeline dahil olan katma değer vergisi tutarı mükellefe nakden veya mahsuben ödenmeyecek, sadece borçlardan terkin edilecektir.
Bu işlemde, taşınmaz üzerindeki tasarruf ancak taşınmazın Hazine adına
tescilinden sonra gerçekleşeceği için taşınmazın tescil tarihinin teslimin
gerçekleştiği olay olarak kabul edilmesi ve mükelleflerin bu işlemi kayıtlarında taşınmaz (bina, arsa ve arazi) satışı ve yukarıda belirtildiği şekilde
kendilerine ödenen katma değer vergisini ilgili dönem beyannamesinde
6 3065 sayılı KDVK Md. 1/1: Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: 1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan
teslim ve hizmetler.
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IV. SONUÇ
Hazinenin bir taşınmaz malı alacağına mahsuben edinmesi olan teferruğ işlemi yazımızın önceki bölümünde ayrıntıları ile açıklanmıştır. 6183
sayılı Kanunda Geçici 8’inci maddeyle 31.12.2014 tarihine kadar getirilen
yeni düzenleme şartları ayrı tutulduğu takdirde teferruğ işlemi için gereken
şartlar ve bunların kamu idaresi yönünden doğurduğu güçlükleri ise şöyle
sıralayabiliriz:
Cebri takip aşamasında haczolunan ve satışa çıkarılacak gayrimenkuller, bilirkişinin mütalâası alınmak suretiyle satış komisyonu tarafından
biçilen rayiç değer üzerinden açık artırma ile satılacaktır. Açık artırmada
kanunen aranan şartları karşılamaması sebebiyle ilk iki ihalede satılamayan gayrimenkulün teferruğu için üçüncü artırmada da satılamaması şart
olup; yeterli değildir. Alacaklı amme idaresinin satış komisyonundan teferruğ talebinde bulunması da gerekir. Teferruğ kararı verilmiş olsa bile 6183
sayılı Kanun’un 98’inci maddesinin son fıkrasına göre, karar verilmeden evvel biçilen rayiç bedelin % 75’i veya fazlasıyla hariçten talip çıkarsa alacaklı amme idaresi teferruğdan vazgeçecektir. Yine bu maddeye göre teferruğ
edilen gayrimenkul teferruğ kararı tarihinden itibaren bir yıl müddetle satışa
çıkarılamayacak; borçlu satış komisyonunun teferruğ kararı tarihinden başlayarak bir yıl içinde amme alacağını, gecikme zamları ile birlikte ödediği takdirde gayrimenkul kendisine geri verilecektir. Seri: A ve 1 Sıra No.lu Tahsilat
Genel Tebliği’nde alacaklı amme idarelerince teferruğ kararı verilebilmesi
için maddede öngörülen şartların yanı sıra bütçelerinde bu işleme yönelik
ödeneğin de bulunması gerektiği belirtilmektedir.
Teferruğ işleminin süre gerektiren cebri takip uygulamasının bir sonucu
olması, teferruğ edilecek taşınmaza ihtiyaç duyulması ve bu ihtiyacın tespitindeki kanuni belirsizlik, ödenek ihtiyacı, teferruğ kararına rağmen borçlunun bir yıl içinde amme alacağını gecikme zamları ile birlikte ödediği takdir-
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“Hesaplanan Katma Değer Vergisi” olarak göstermeleri gerekmektedir.
Diğer taraftan, borçlunun özel mülkiyetinde bulunan (iktisadi işletmelerine dahil olmayan) taşınmazlarının teslimi, Katma Değer Vergisi Kanununun kapsamına girmediğinden, taşınmazların yukarıda belirtildiği şekilde
tespit edilecek değeri üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.
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de gayrimenkulü geri alma imkanının varlığı gibi şartlar, işlemin yaygın bir
mal edinme yöntemi olmasını önleyicidir.
Öte yandan Geçici 8’inci madde ile getirilen yeni düzenleme ile vergi
borçlarına karşılık borçlu mükelleflerin taşınmazlarının teferruğunda açık
artırma uygulamasından, teferruğ bedeli olarak gayrimenkulün biçilen rayiç değerinin % 50’sinin esas alınmasından, ödenek bulunması şartlarından
vazgeçilmekte, taşınmaza kamu idarelerince ihtiyaç duyulup duyulmadığının tespitindeki belirsizlik ortadan kaldırılmakta; buna karşılık kamusal niteliği olmayan mükellefler için borçlarını ödemede “çok zor duruma” düşmüş olmaları şartı getirilmekte, önerdikleri taşınmazın değerinin toplam
borçlarından daha yüksek tutarda olması halinde oluşan farkın kendilerine
red ve iade edilmeyeceği, taşınmazın Hazine adına tescil tarihinden sonra
doğacak borçlarına da mahsup edilmeyeceği hüküm altına alınmaktadır.
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VERGİ DAİRELERİNCE YAPILAN TEBLİĞLER VE ÖZELLİKLİ
DURUMLAR
Ayşe GINALI*

II-TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER
1-) Gerçek Kişilere Tebliğ:
Gerçek kişilerin mükellef olması durumunda tebliğ, mükellefin kendisine, kanuni temsilcisine, umumi vekiline, ikametgahında bulunanlara
veya işyerinde çalışan personeline yapılabilir.
a-) Mükellefin Kendisine Tebliğ; Gerçek kişilerin mükellef, vergi sorumlusu veya adına ceza kesilmiş olması halinde esas olan tebliğin kendisine yapılmasıdır.
* Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı
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I-GİRİŞ :
Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden konuların
yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.
Ayrıca tahakkuk fişinin haricinde vergilendirme ile ilgili olup, hüküm
ifade eden bilumum vesikalar ve yazıların adresleri bilinen gerçek ve tüzel
kişilere posta vasıtasıyla ilmuhaberli taahütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ise ilan yolu ile tebliğ edilmesi ve ilgilinin kabul etmesi şartıyla,
tebliğin daire veya komisyonda da yapılabilmesi tebliğin esaslarını oluşturmaktadır.
Vergilendirme ile ilgili yapılacak olan tebliğ işlemleri 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmekle birlikte, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 51.madde hükmüne göre mali konuları ilgilendiren tebliğlerin kendi kanunlarında açıklık bulunmayan hallerde, Tebligat Kanunu
hükümlerine göre yapılacağı belirtilmiş olduğundan Vergi Usul Kanununa
göre yapılamayan tebliğlerin Tebligat Kanununa göre yapılması da mümkündür.
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b-) Kanuni Temsilcilere Tebliğ; Gerçek kişilerin vergi mükellefi olmalarında kanuni ehliyet şartı aranmadığından küçüklerin veya kısıtlıların
vergi mükellefi olması durumunda bunlara düşen görevler kanuni temsilcileri olan veli, vasi veya kayyım tarafından yerine getirilir. Bu durumda
yapılacak tebliğler mükellefin kendisine değil veli, vasi veya kayyıma yapılmalıdır. Ancak tebliğin konusu işe ayrı bir vasi veya kayyım bakmakta
ise tebliğ bu kişilere yapılmalıdır.
c-)Umumi Vekile Tebliğ; Mükellef tarafından noterden vekaletname
ile kendisini temsil etme yetkisi verilen şahsa mükellefin umumi vekili olarak tebliğ yapılabilir. Burada önemli nokta verilen vekaletname de vergi ile
ilgili tebliğ almaya yetkili olduğuna dair açık hüküm bulunması gerekir.
d-) İkametgah veya İşyerinde Bulunanlara Tebliğ; Mükellefin bulunamaması halinde herhangi bir öncelik sıralaması olmadan tebliğin mükellefin adresinde bulunanlardan birine veya işyerinde bulunan personelinden
birine de yapılması mümkündür.
Kanun hükmünde “ikametgah adresinde bulunanlardan”, denilmekle
ikametgahında bulunan kişinin mükellef ile kan veya sıhri bağı olması şartı
aranmayacağı gibi adreste bulunan ve tebliğ yapılan kişinin de ikametgahının o adres olma zorunluluğu da bulunmamaktadır.
Örn: 213 sayılı VUK’nun 94.maddesinde; ikamet adresinde bulunanlardan birine tebliğ yapılabileceği hükme bağlanmış olup, tebliğ yapılacak
kimsenin muhatap ile birlikte ikamet etme koşulu aranmamıştır. Bu nedenle mükellefin adresinde bulunan ama kendisiyle oturmayan, kayınvalidesine yapılan tebliğ geçerli sayılmıştır.(Danıştay/Üçüncü Daire- Karar
No:2334 / Esas Yılı:1986)
İşyerinde bulunan personele tebliğ yapılırken kişinin o işyerinde çalıştığının belgelendirilmesine varsa sosyal güvenlik numarasının tebliğ alındısına yazılmasına dikkat edilmelidir.
Bu şekilde yapılacak tebliğlerde, tebliğ yapılacak kişinin görünüm itibariyle 18 yaşından küçük olmaması ve bariz bir şekilde ehliyetsiz bulunmaması gerekir. Burada belirtilen yaş ve görünüş tebliğ yapacak yetkilinin
görüşüne bırakılmıştır.
2-) Mirasçılara Yapılacak Tebliğ; 213 sayılı VUK’na göre mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorum-

lu olacaklarından, mirası kabul eden mirasçılara, tebliğ miras hisseleri
nispetinde ayrı ayrı yapılır.
Ölen kişinin amme borcu 213 sayılı VUK’nun kapsamında olmayan
alacaklar olması halinde, mirasçılar müteselsil sorumluluğun sona erdiği
tarihe kadar borcun tamamından sorumlu olacaklarından hakkında yapılacak tebliğ işlemleri toplam borç tutarı dikkate alınarak yapılır.
3-) Tüzel Kişilere Yapılacak Tebliğ; Tüzel kişilere yapılacak tebliğ
bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine yapılır. Eğer birden fazla müdür veya kanuni temsilci varsa tebliğin bunlardan birine yapılması
yeterlidir.
Tüzelkişilerde de yetkilinin bulunmaması halinde işyerinde çalışan
personele de tebliğ yapılabilir. Bu durumda yine tebliğ yapılacak kişinin
görünüm itibariyle 18 yaşından küçük olmaması ve bariz bir şekilde ehliyetsiz bulunmaması ve o iş yerinde çalıştığının belgelendirilmesi gerekmektedir.
Vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları
idare edenlere veya temsilcilerine tebliğ yapılır.
Tüzel kişilerin tasfiye edilmesi veya iflası halinde tebliğ tasfiye memurlarına veya iflas masasına yapılır.
4-)Adi Ortaklık Halinde Tebliğ: Adi ortaklıklarda ortaklar, ortaklıktan hisselerine düşen kazancı şahsi gelir olarak beyan ettiklerinden bu
beyanları ile ilgili tebliğlerin ortakların her birine ayrı ayrı yapılması gerekirken, ortaklık adına tahakkuk eden KDV, Gelir Stopaj gibi vergilere ait
tebliğler ortaklardan herhangi birisine yapılabilir.
5-) Kamu İdare ve Müesseselerine Tebliğ; Bu kurumlara yapılacak
tebliğ, bu idare ve müesseselerin en büyük amirlerine veya bunların muavinlerine veya en büyük amirin yetkili kılacağı memurlara yapılır.
6-)Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ; Yabancı memlekette
bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili makamı vasıtasıyla yapılır. Bunun
için anlaşma varsa veya o memleketin kanunları müsait ise o yerdeki Türk
siyasi memuru veya konsolosu tebliğin yapılmasını yetkili makamdan ister.
Tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı ise tebliğ Türk siyasi memurluğu
veya konsolosluğu vasıtasıyla da yapılabilir.
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Yabancı ülkede bulunanlara yapılacak tebliğde, tebligatı çıkaran kurumun bağlı olduğu Bakanlık, tebliğ evrakını Dışişleri Bakanlığına gönderir.
Tebliğ evrakı oradan ilgili ülkedeki Türkiye elçilik veya konsolosluğuna
gönderilir. Elçilik veya konsolosluk vasıtasıyla tebliğ işlemi yapılır.
Yabancı ülkede resmi görevle çalışan Türk memurlarına tebliğ Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla yapılır.
Yabancı ülkede bulunan askeri şahıslara yapılacak tebliğ bağlı bulundukları kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlıklarıyla, Jandarma Genel
Komutanlığı vasıtasıyla yerine getirilir.
7-) Vasıtalı Tebliğ; Kara, deniz, hava ve jandarma eratına yapılacak
tebliğler kıta komutanı veya müessese amiri gibi en yakın üst vasıtasıyla
yapılır.
Tebliğ evrakını derhal tebliğ olunacak kişiye vermediği takdirde üst tazminle mahkum olur. Ancak bunun tebliğ evrakında yazılı olması zorunludur.
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III-TEBLİĞ USULLERİ
1-) Posta Yoluyla veya Memur Eliyle Tebliğ; Bu şekilde yapılacak
tebliğlerde tebliğ evrakı ister posta vasıtasıyla ister memur eliyle gönderilsin mutlaka VUK’nun 101. maddesinde belirtilen bilinen adrese gönderilir
ve posta idaresince veya memur eliyle muhatabına teslim edildiği tarihte
tebliğ edilmiş sayılır.
Bilinen Adresler: Aşağıda belirtilen bilinen adreslere mektupların
gönderilmesinde, bu adreslerden tarih itibariyle tebligat yapacak makama
en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate
alınır.
a-) Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler,
b-) Adres değişikliğinde bildirilen adresler,
c-) İşi bırakmada bildirilen adresler,
d-) Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler,
e-) Yoklama fişinde tespit edilen adresler,
f-) Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında
gösterilen adresler,
g-) Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adresler (ilgilinin tutanakta imzası bulunmak şartıyla),

h-) Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit
edilen adresler.
Tebliğ işlemlerinde önemli nokta tebliğ evrakının öncelikle bilinen adrese gönderilmesidir. Mükellefin bilinen adresi olduğu halde tebliğin posta
veya memur eliyle bu adrese gönderilmeden ilana alınması tebliğ işlemini
hükümsüz kılar.
Bir önemli nokta ise tebliğ evrakının bilinen adresin en son bildirilmiş
veya en son tespit edilmiş olanına gönderilmesidir.
Örn: Tebliğ olunacak evrak mükellefin işe başlama bildiriminde yazılı
olan adresine gönderilmiş ve tebliğ edilemediği için geri gelmiştir. Bunun
üzerine tebliğ ilanen yapılmıştır. Ancak mükellef vergi beyannamesini verirken beyannamede bildirdiği adresinde faaliyetine devam etmektedir. Bu
durum ise ilanen yapılan tebliğin hükümsüz olmasına neden olur.
Tebliğ yapılacak kişi, tebliğ almak istemezse bu durumda tebliğ yapacak memurla birlikte komşularından bir kişi veya muhtar veya ihtiyar
heyeti üyelerinden biri ya da bir zabıta memuru ile beraber durum tutanak
ile tespit edilerek ve birlikte imzalandıktan sonra tebliğ edilecek evrak muhatabın önüne bırakılmak suretiyle tebliğ yapılmış sayılır.
Tebliğ yapılacak kişi adreste bulunamazsa ya da adresten ayrılmışsa
durum zarf üzerine yazılarak ilgili kuruma iade edilir. Tebliğin memur
eliyle yapılması durumunda, ilgili memur tarafından adres tespit tutanağı
tanzim edilerek evrak iade olunur.
Tebliğ yapılacak muhatabın geçici bir süre başka bir yere gittiği tespit
edilirse, durum tebliğ alındısına not edilerek evrak ilgili mercie iade olunur. Tebliği çıkaran merci tebliğ evrağını münasip bir zaman sonra tekrar
tebliğe çıkarır ve evrak yine aynı sebepten dolayı iade olursa tebliğ ilanen
yapılır.
2-) Elektronik Ortamda Tebliğ; Maliye Bakanlığı, 01.08.2010 tarihinden geçerli olmak üzere VUK’nun 107/A maddesinde; “Bu kanun
hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93. maddede sayılan usullere
bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.
Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik alt yapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe
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elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine
elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükümlerine yer vererek, gelişen
teknolojiden faydalanarak, hem maddi yönden hem de zamandan tasarruf
ederek tebliğ işlemlerini elektronik ortamda sağlamayı amaçlamıştır.
3-) Kapıya Asmak Suretiyle Tebliğ; Bu tebliğ şekli 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Tebliğ imkansızlığı ve Tebellüğden İmtina” başlıklı
21.maddesi ile düzenlenmiştir. VUK hükümlerine göre tebliğ yapılamadığı
durumlarda Tebligat Kanunundan da yararlanma hakkı bulunduğundan;
tebliğ yapılacak kimse gösterilen adreste bulunmaz veya tebliğ evrakını almak istemezse tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı o yerin muhtar veya
ihtiyar heyeti azasından birine veya zabıta amir veya memurlarına imza
karşılığında teslim eder ve düzenlenen tutanak kapıya yapıştırılır. Tutanağın kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır.
Ayrıca 11.01.2011 tarihinden itibaren tebliğ yapılacak kişinin gösterilen adresi, adres kayıt sistemindeki adresi olup muhatap o adreste hiç
oturmamış veya adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi tebliğ memuru
tarafından tebliğ evrakı yukarıda ki şekilde teslim edilir ve düzenlenen tutanağın kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır.
4-)İlanen Tebliğ; Tebliğ işleminde;
a-) Muhatabın adresi hiç bilinmezse,
b-) Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olursa ve bu yüzden
gönderilmiş olan mektup geri gelirse,
c-) Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa,
d-) Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa, tebliğ ilan yoluyla yapılır.
İlanın şeklinin belirlenmesinde vergi aslı ve ceza tutarlarının toplamı
değil, sadece vergi aslı tutarı dikkate alınır. Vergi aslı tutarı kanunda belirtilen haddi geçerse haddi geçen miktar esas alınmak suretiyle hem vergi
aslı hem de buna bağlı ceza aynı şekilde ilan edilir.
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların ilanen tebliğinde ise ceza tutarına
göre ilanın şekli belirlenir.
İlan listelerinde mükellefin adı, soyadı (ünvanı), vergi kimlik numa-

rası, adresi, tebliğ edilecek vergi ve cezanın dönemi, nevi ve miktarı yer
alır.
a-)İlanın Şekli; VUK’nun 104.maddesinde belirtilen tutara göre ilanın
şekli üç bölüme ayrılmıştır. Buna göre 2011 yılı için;
Birinci Bölüm;Tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere vergi veya vergi cezasının 1.600.-TL’den az olması halinde,
- İlan listesi tebliği yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır.
- İlan listesinin askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir.
- İlan listesinin bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu
muhtarlığı gönderilir.
İkinci Bölüm; Tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere vergi
veya vergi cezasının 1.600.-TL’ ile 160.000.-TL arasında olması halinde;
- İlan listesi tebliği yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus
mahalline asılır.
- Vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir
veya daha fazla gazetede yayımlanır. (yerel gazete yoksa vergi dairesinin
ilanı yeterli kabul edilir.)
- İlan listesinin bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu
muhtarlığı gönderilir.
Üçüncü Bölüm; Tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere
vergi veya vergi cezasının 160.000.-TL’yi aşması halinde;
- İlan listesi tebliği yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır.
- Vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir
veya daha fazla
gazetede yayımlanır.
- Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerin birinde yayımlanır.
- İlan listesinin bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu
muhtarlığı gönderilir.
b-)İlanen Tebliğin Sonuçları; İlan üzerine mükellefler bir aylık süre
içinde vergi dairesine kendileri veya vekilleri tarafından müracaat ederse
yerinde, adres bildirirlerse bildirilen adrese posta ile tebliğ yapılır.
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İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde, vergi dairesine müracaat edilmez veya adres bildirmezse bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır.
c-)İlanen Tebliğde Uygulamada Yaşanan Sorun; İlanen tebliğin
uygulamasını belirten 345 sıra no’lu VUK Genel Tebliğinde, ilanda asıl
olanın ilanın vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerinde ilan edilmesi
olduğundan, ilan yazısı her halukarda tebliğ yapan vergi dairesinin ilan
koymaya mahsus mahalline asılır, denilmektedir.
Anılan tebliğe göre ilan yazısının askıya asılmasını izleyen onbeşinci
gün ilan tarihi olarak kabul edilecek, bu tarihten itibaren de bir ay içinde
mükellefin ilgili vergi dairesine müracaat etmemesi veya adresini bildirmemesi halinde, bir aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış olacaktır. Bu durumda gazete ilanı, ilan olmaktan çıkıp bir bildirim haline dönüşmektedir.
Ancak VUK’nun ilanın şeklini belirleyen 104.madde hükmünde belli
tutarın üzerindeki vergi veya ceza için ayrıca gazete ile de ilan yapılacağı
hükme bağlanmıştır.
Bu durum uygulama da görüş farklılıklarının doğmasına neden olmaktadır. Tebliğ tarihini gazete ilanının tarihini dikkate alarak hesaplayan dairelerin yanı sıra tebliğ yazısının askıya alındığı tarihten itibaren onbeşinci
günü ilan tarihi olarak kabul edip hesaplayan dairelerde bulunmaktadır.
Örneğin: Mükellef (X) Ltd.Şti. adına düzenlenen 2009 vergilendirme
dönemine ait vergi aslı tutarı 187.000.-TL, Vergi Ziyaı Cezası 187.000.-TL
olan KV’ne ait Vergi/Ceza İhbarnamesinin, bilinen adreslere tebliğ edilememesi sonucu dairenin ilan koymaya mahsus yerine 02.02.2011 tarihinde
askıya çıkarılması halinde 17.02.2011 ilan tarihi kabul edilerek 17.03.2011
tarihinde tebliğ edilmiş sayılır.
Ancak Türkiye genelindeki yayımlanan gazetede ki ilan tarihinin ise
21.02.2011 olması (tebliğ tarihi 21.03.2011 olur) ve mükellefin de dava
açma, uzlaşma, indirim gibi yasal haklarını gazetedeki ilana göre kullanması durumunda, kabul etmek gerekir ki mükellef her talebi için geç kalmış olur.
Bu nedenle örnek üzerinden gidersek ya gazete ilanının 17.02.2011
tarihinde olması(vergi dairesindeki ilan tarihi ile aynı olması) ya da gazete ilanın notlar bölümünde ihbarnamenin vergi dairesince askıya alındığı
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tarih ile ilan tarihini ve bu tarihten itibaren bir ay içinde tebliğ edilmiş
sayılacağının bildirilmesi gerekmektedir.

V-SONUÇ:
Mükelleflerce yasal hakların kullanılması, istenilen bilgilerin verilmesi, belgelerin teslim edilmesi gibi süreli birçok işlem tebliğ ile başlar. Bir
gün ile bile bir hakkın kaçırılmış olması veya bir görevin yerine getirilememesi sonucu mükellef kendine tanınan yasal haklardan yararlanamayacağı gibi maddi boyutu yüksek olan cezai yaptırımlarla karşı karşıya
kalabilmektedir. Bu nedenle mükelleflerin özellikle adres bilgilerini vergi
dairesine sağlıklı olarak bildirmesinin kendi yararlarına olduğunu unutmamaları gerekir.
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IV-HATALI TEBLİĞLER
1-)Tebliğ Evrakında Hata:Tebliğ edilecek vesikalar esası etkilemeyen şekil hatalarından dolayı hukuki kıymetlerini kaybetmezler.
Ancak vergiye ilişkin ihbarnamelerde; mükellefin adının, verginin
nev’i veya miktarının, vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç yazılmamış olması tebliği hükümsüz kılar.
Ayrıca tebliğ edilecek vesikaların görevli bir makam tarafından tanzim
edilmemiş olması da vesikayı hükümsüz kılar.
2-)Tebliğ Usulünde Hata: Tebliğ işlemleri VUK’nun tebliğ ile ilgili
hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmazsa tebliğ
geçersiz sayılır. Bu durumda vergi dairesine itiraz edilebileceği gibi vergi
mahkemesine başvurularak idari işlemin iptali de talep edilebilir.
Her ne kadar ödeme emrine karşı açılacak davalarda itiraz nedenleri
6183 sayılı kanun ile belirlenmiş ise de hatalı tebliğe rağmen mükellefin
tarhiyata dava açma süresini kaçırmış olması ve kesinleşen alacağın ödeme
emri düzenlenerek tebliğ edilmesi durumunda ödeme emrine karşı açılan
davalarda, tahakkuk ile ilgili tebliğlerin hatalı olduğu ileri sürülebilir. Bu
şekilde yapılan itirazlar yargı tarafından dikkate alınmaktadır.
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VERGİ MEVZUATINDA MENKUL MALLARIN
HACZİ VE SATIŞI
Baki ALTUN*
GİRİŞ : Vergi Kanunları içinde yer alan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun; vergi borçlarının ödenmesini, vadesinde ödenmeyen borçlarla ilgili olarak yapılacak işlemleri, bütün yollar tükendikten sonra da vergi borcunu ödemeyenlerin borçlarına karşılık
mallarının haczedilerek satışının yapılması ve paraya çevrilmesi ile amme
alacağının en kısa sürede hazineye intikalini sağlayan kanundur.
Mükellefler tarafından genelde haciz işleminin bir cezalandırma mekanizması olduğu düşünülmektedir. Oysa haciz işlemi sadece amme alacağını tahsil etmeye yönelik bir işlemdir. Cezalandırmayla ilgisi bulunmamaktadır.

Haczedilecek Menkul Malların Tespiti:
-Borçlu tarafından mal bildiriminde bildirilen mallar,
-Borçlu tarafından 6183/48’ e göre tecil ve taksitlendirme talebinde
bildirilen mallar,
*
		

Kütahya Defterdarlığı 30 Ağustos Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi Dairesi Müdür
Yardımcısı
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Haciz :
Borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince saptanan
borçlu veya üçüncü kişiler elindeki menkul mallar ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarına tahsil dairesince el konulmasıdır.
Haciz, tahsil dairesince düzenlenen ve alacaklı amme idaresinin en
büyük memuru (vali, kaymakam, Vergi Dairesi Başkanlıklarında Başkan)
veya tevkil edeceği memur tarafından onaylanan haciz varakalarına dayanılarak yapılır. Görüldüğü gibi haczin donesi haciz varakasıdır. Haciz varakası düzenlenmeden bir mükellef hakkında haciz işlemi uygulanamaz.
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-Mal varlığı araştırması sonucunda trafik tescil şube müdürlükleri kanalıyla tespit edilen araçlar,
-Mal varlığı araştırması sonucunda Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sicil kayıtları kanalıyla tespit edilen hava taşıtları,
-Mal varlığı araştırması sonucunda Denizcilik Müsteşarlığı, Belediyeler ve Liman Başkanlıkları sicil kayıtları kanalıyla tespit edilen deniz
taşıtları,
-Üçüncü kişilerin elinde olup da idareye bildirilen yada teslim edilen
menkul mallar,
-İdarenin icra memuru ve tahsildarlar vasıtasıyla borçluların iş ve ikametgahlarında tespit edilen menkul mallar.
Tespit edilen mallardan sicil kaydı olanların sicil kayıtlarını tutan kuruluşlara haciz bildirisi gönderilerek sicil kayıtlarına haciz işlenmiş olur.
Sicil kaydı olmayan menkul malların haczi ise icra memuru veya tahsildarların düzenleyecekleri haciz tutanağına istinaden yapılır.
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Haczin Yapılacağı Süre :
Güneş battıktan doğuncaya kadar ve tatil günlerinde haciz yapılamaz.
Ancak, tatil günlerinde veya geceleri çalışılan yerlerde hasılat haczi ile
borçlunun mallarını kaçırma olasılığında her zaman haciz yapılabilir.
Görüldüğü gibi mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde sadece hasılat
haczi uygulanmaktadır. Zira hasılat haczi dışındaki haciz işlemi için işyerinin çalışma saati veya kapalı olmasının bir önemi yoktur. Mesai saatleri
içerisinde kapalı işyerleri veya ikametgahlar 6183/80’ nci maddesine istinaden her türlü zora baş vurularak zorla açtırılır, kilit ve her türlü tertipler
kırılarak haciz işlemi uygulanabilir.
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Menkul Mal Haczi :
Haciz yapmak için giden tahsildar veya icra memuru öncelikle kendini
tanıtır. Sonra işyerindeki veya ikametgahındaki her türlü menkul malların
cins ve türleri, özellikleri, işaretleri, sayı ve miktarları ile tahmin edilen
değerleri haciz tutanağına yazılarak menkul mal haczi yapılmış olur.
Haciz tutanağında hacze konu haciz varakasının tarih ve numarası,
haczin yapıldığı yer, gün ve saat, haczedilen menkul malların neler oldu-

ğu, tahmin edilen değerleri, haciz sırasında bulunan kimseler, varsa üçüncü
şahısların iddiaları gibi lüzumlu hususlar ile hazır bulunanların imzaları
mutlaka yer almak zorundadır.
Haciz sırasında borçlu veya zilyed veya bunların vekilleri, işçi, müstahdem veya aile fertlerinden birisi temsilen bulunur. Şayet bunlar bulunmaz
ya da bulunmaları sağlanamazsa, gıyapta haciz yapılır. Gıyapta yapılan
hacizlerde polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden birisi
veya borçlunun veya zilyedin komşularından iki kişi hazır bulundurulur.
Gıyapta yapılan hacizlerde haciz tutanağının bir örneği borçlu veya zilyede
derhal tebliğ olunur.
Resmi sicile kayıtlı olan menkul malların haczi, sicillerine işlenmek
üzere sicilin tutulduğu daireye tebliğ edilmek suretiyle yapılır. Ancak ilgili menkul malların satış aşamasından önce yine fiili haciz uygulanarak,
tahsildar veya icra memurları vasıtasıyla haciz bildirisi tanzim edilmesi
zorunludur.
Resmi sicile kayıtlı menkul malların haciz işlemlerinin elektronik ortamda tebliğ edilebilme ve bu tebligata elektronik ortamda cevap verilebilme usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Yine açıklanması gereken önemli bir konu,(borçlu mükellefler tarafından pek bilinmeyen) şayet borçlu aracını noter satış senedi ile satmışsa ve
noter senedi tarihi itibariyle araç kaydı üzerinde haciz yoksa, alıcı aracı
kendi adına tescil ettirmemiş olsa bile, noter senedi tarihinden sonra satıcının vergi borcundan dolayı satıcı adına aracın sicil kayıtlarına haciz
uygulanması mümkün bulunmamaktadır. (A.A.T.U.H.K. Seri:A-Sıra:1 no’
lu tebliği)
Borçlu haciz sırasında borcunu tamamen ödeyeceğini ve bu nedenle
kısa bir süre verilmesini haciz tutanağına kaydettirir ve tutanakta kayıtlı
sürede de vergi dairesine başvurursa, talebi uygun görüldüğünde haczedilen malların satışının geciktirilmesi için vergi dairesi müdürü tarafından
görüşme ve işlem kağıdı ile belirlenerek 20 günü aşmamak üzere süre verilebilir. Haczedilen malların taşıma ve satış işlemleri verilen süre kadar
geciktirilir. Süreye uyulmaması halinde işlemlere kaldığı yerden devam
edilir.
Yine borçlu çok zor durumda olduğundan söz ederek erteleme ve tak-
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sitlendirme talebini haciz tutanağına kaydettirir ve tutanaktaki kayıtlı sürede de vergi dairesine başvurursa borçlunun talebi uygun görüldüğünde,
6183/48 inci maddesine istinaden erteleme ve taksitlendirme işlemi yapılır.
Taksitlerin düzenli ödenmesi halinde haczedilen malların satış işlemi bekletilir. Taksitlendirmenin ihlal edilmesi halinde ise işlemlere kaldığı yerden
devam edilir.
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Üçüncü Kişilerdeki Menkul Mal ve Alacaklar ile Hakların Haczi :
6183 sayılı A.A.T.U.H.K’nunun 79 uncu maddesinde üçüncü kişilerdeki menkul malların, alacak ve hakların haczi düzenlenmiştir.
Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile maaş, ücret, kira vb. gibi her türlü hakların ve fiilen tutanak
düzenlemek suretiyle haczi kabil olmayan üçüncü şahıslardaki menkul
malların haczi, borçlu veya zilyed olan veyahut alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişilere, kurumlara haciz keyfiyetinin tebliği
suretiyle yapılır.Tebliğ edilen haciz bildirisi ile, tebliğ tarihinden sonra
borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebileceği ve amme borçlusuna yapılacak ödemenin geçerli olmayacağı veya elinde bulundurduğu menkul malı
ancak tahsil dairesine teslim edebileceği ve malın amme borçlusuna verilmemesi gerektiği, aksi takdirde amme borçlusuna yapılan ödemeler ile
malın bedelini tahsil dairesine ödemek zorunda kalacağı üçüncü şahıslara
bildirilir. Bu şekilde haciz bildirileri posta yerine elektronik ortamda da
tebliğ edilerek cevabı da elektronik ortamda alınabilir. Bu işlemin usul ve
esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.(Günümüzde
sadece banka genel müdürlüklerine elektronik haciz bildirisi e-haciz işlemi
uygulanmaktadır.)
Banka hacizlerinde önemli unsur haczin uygulandığı anda hesapta olan
miktara haciz uygulanarak para tahsil dairesine aktarılır ve haciz hesap
kaydı üzerinde devam etmez. Ancak hesap POS cihazı hesabıysa bu durumda hesap kaydı üzerindeki haciz devam edecektir.
Haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahıs, borcu olmadığı veya malın
yedinde bulunmadığı veya haczin tebliğinden önce borcun ödendiği veya
malın tüketildiği yada kusuru olmaksızın malın telef olduğu veya alacağın
borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada bulunursa,
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Yetişmemiş Mahsullerin Haczi :
Yetişmemiş her nevi toprak ve ağaç mahsulleri yetişmeleri zamanından geriye doğru iki ay içinde haczolunabilir. Bu suretle haczedilmiş olan
mahsullerin borçlu tarafından başkasına devri haczi yapan tahsil dairesine
karşı hükümsüz olup takibatın devamına engel olmaz. Örneğin : Kiraz
bahçesi olan bir borçlu düşünelim, kirazların yetişme zamanının 15 Temmuz olduğunu farzedelim. Bu durumda kanundaki süreyi uyarlarsak iki
ay geriye doğru gidilirse 15 Mayıs tarihinden itibaren kiraz bahçesinin
mahsullerinin haczi yapılabilecektir.
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durumu haciz bildirisinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde tahsil
dairesine yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Üçüncü şahıslar tarafından, haciz bildirisine süresi içinde itiraz edilmediği takdirde üçüncü şahıs borcu kabul etmiş sayılacağından hakkında
haciz bildirisinde bildirilen borç miktarı kadar ödeme emri düzenlenerek
üçüncü şahıs hakkında cebri takibata başlanılır.
Herhangi bir nedenle 7 günlük itiraz süresinin geçirilmesi halinde
üçüncü şahıslar haciz bildirisinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde genel
mahkemelerde menfi tespit davası açmak ve haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarih itibariyle amme borçlusuna borçlu olmadığını veya malın elinde
bulunmadığını ispat etmek zorundadır. Dava açan üçüncü şahısın dava
aleyhine sonuçlanırsa, haksız çıktığı tutarın %10’u kadar ayrıca inkar
tazminatına hükmedilir.
Üçüncü şahıs haciz bildirisine 7 gün içinde itiraz eder, ancak bir yıl
içerisinde idare üçüncü şahsın hatalı beyanda bulunduğunu tespit ederek
genel mahkemelerde açacağı dava ile durumu ispat ederse, üçüncü şahıstan İcra ve İflas Kanununun 338/1 maddesine göre borçlu bulunduğu tutarın ödenmesine hükmedilmesini isteyebilir.
Üçüncü şahıslar ellerinde bulunan malları aynen teslim edemediği takdirde değerini ödemek zorundadırlar.Ancak üçüncü şahısların sorumluluğu
haciz bildirisi ile bildirilen tutarla sınırlı olduğundan haklarında yapılacak
takipte ayrıca Gecikme Zammı alınmayacaktır.
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Haczedilemeyecek Mallar :
6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 70 inci maddesinde 13 bent halinde sayılmış olup, genel prensip borçlunun yaşamını idame ettirebilmesini
sağlayacak tarım ürünü, alet edavat, zaruri maaşlar, zor görevler nedeniyle
ödenen ikramiyeler, sağlıkla ilgili uğranılan zarardan kaynaklı ödemeler,
harcırah kanununa göre yapılan ödemeler, 2022 sayılı kanuna göre bağlanan aylıklar, devlet malları ve diğer sayılanlar haczedilemez.Bu nedenle
tahsil daireleri haciz tatbiki sırasında haczedilemeyecek mallara dikkat etmek zorundadır.
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Kısmen Haczedilebilen Gelirler :
Madde 71 :( 2347 sayılı Kanunun 9’uncu maddesiyle değişen madde) Aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama
bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak haczolunacak
miktar bunların üçte birinden çok, dörtte birinden az olamaz.
Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz.
Görüldüğü gibi kısmen haczedilecek gelirler genellikle ücret ve maaş
gurubundan oluşmaktadır. Ancak bireysel emeklilik sisteminden ayrılanların sistemden alacakları paranın amme alacağı kadar kısmı haczedilebilecektir.
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Haczedilen Menkul Malların Değerlemesi ve Korunması :
Haczedilen menkul mallara haczi yapan memur tarafından değer biçilir. Borçlunun müracaatı yada tahsil dairesinin lüzum görmesi halinde,
mallara yeniden bilirkişiye değer biçtirilir.
Haczedilen para, kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi ve tahvil gibi menkul mallar kaybolmalarını ve değiştirilmelerini önleyecek tedbirler alınarak tahsil dairelerince muhafaza olunur.
Sair menkul mallar uygun bir yerde muhafaza altına alınır veya güvenilir
bir şahsa veyahut güvenilir bir şahsın kefaleti altında borçlunun veya zilyedin kendisinde bırakılır. Tahsil daireleri tarafından uygun yer olarak genellikle hacizli mallar ortak satış depoları oluşturulur ve bu yerlerde malların
korunmasıyla ilgili olarak personel görevlendirilir.

MALİ

ÇÖZÜM

Güvenilir şahıslar geri veremedikleri malların bedelini tahsil dairesine
ödemek zorunda olup ayrıca bu bedel üzerinden gecikme zammı tahsilatı
yapılmayacaktır.

Menkul Malların Satışı :
Menkul mallar tahsil dairelerince, köylerde ihtiyar kurullarınca haciz
yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren üç ay içinde satışa çıkarılır.
Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle muhafazasına imkan olmayan
veyahut beklediği takdirde mühim bir değer düşüklüğüne uğraması muhtemel bulunan malların paraya çevrilmesine derhal başlanabilir
Menkul mallar, tahsil dairesinin satış mahallinde açık artırma ve peşin
para ile satılır.Her vergi dairesince haftanın belli bir iş günü satış günü
olarak saptanır. Acele haller dışında başka günlerde satış yapılmaz. Satışın
yapılacağı yer, gün ve saat, satılacak malların türü , satış deposunda ve
belediye sınırları içerisindeki vergi dairelerinde ilan olunur.Yine satışın yapılacağı gün ve yer adi postayla borçluya bildirilir. Ayrıca tahsil dairesince
uygun görülmesi halinde, artırma malın mahallinde de yapılabilir.(yerinde
satış yöntemi)
Satışa çıkarılan mal artırma sonunda, üç defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale edilir.Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan yada beklediği zaman önemli bir

Mart - Nisan 2011

Hacze Karşı İstihkak İddiaları :
6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 66-67-68 inci maddelerine istinaden
borçlu, üçüncü şahıs veya alacaklı amme idaresince açılacak istihkak davaları, haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu yer Sulh Hukuk/ Asliye
Hukuk mahkemelerinde açılacaktır.
Borçlu veya üçüncü şahsın açmış olduğu istihkak davası sonucunda dava reddolunursa dava konusunu oluşturan hacizli malların değerinin
%10’u tutarında tazminata hükmolunur. Mahkeme %10 tazminata hükmetmezse alacaklı amme idaresince temyiz yoluna başvurulacaktır.
Hükmedilen tazminat miktarının tahsiline 6183 sayılı Kanunun 55 inci
maddesine istinaden düzenlenecek ödeme emrinin tebliği suretiyle başlanılacak olup, ayrıca gecikme zammı tatbik edilmeyecektir.
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değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar en uygun yerde pazarlıkla,
borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilir. İlk artırmada satılamayan
malların ikinci artırması başka bir il veya ilçede yapılabilir.
Satılan malın bedeli alınmadan mal teslim edilemez. Tahsil dairesi mal
bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren 3 gün içinde ödenmesi
için süre verebilir. Satışa çıkarılan mallardan bir kısmı borcu karşılarsa
diğer malların haczi kaldırılır.
Alıcının malı almaktan vazgeçmesi veya verilen süre içerisinde bedelin tamamını ödememesi halinde mal ikinci kez artırmaya çıkarılır ve en
çok artırana satılır.
-İkinci ihalede birinci ihaleye göre daha düşük bir bedelle satılması
halinde, birinci ve ikinci ihale arasındaki fark ile diğer zararlar ve birinci
ihale bedelinin %5’i oranında faiz alınır.
-İkinci artırmada malın satılamaması halinde, birinci ihale bedeli, diğer
zararlar ve ihale bedelinin %5’i oranında faiz, 6183 sayılı kanun hükümlerine göre birinci ihaleyi alan kişiden cebren tahsil edilerek mal kendisine
bırakılır.
-Tahsil edilen %5’lik faiz ve zarar karşılıkları kişinin borcundan düşülmeyerek, çeşitli gelir olarak tahsil edilir. Mal bedeli ihale edilen kişiden
tahsil edilemediği sürece asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.
Satışa çıkarılan menkul malların tespit olunan değerinin %75 inin üzerinde alıcı çıkmaması yada hiç alıcı çıkmaması durumunda ilk artırma tarihinden başlayarak 15 gün içinde uygun görülen zamanlarda tekrar satışa
çıkarılır. (ancak satıştan elde edilecek bedelin, takip giderleri ile amme
alacağından önce ödenmesi gereken rehinli alacakların miktarını geçmeyeceği kesin olarak biliniyorsa, malın satışı geciktirilebilir.) İkinci satışta
bedel ne olursa olsun satış yapılır. Buna rağmen mal yine satılmazsa 15
günlük sürenin bitiminden itibaren 6 ay içinde pazarlıkla satılır. Bu sürede
de satılamayan mal borçluya geri verilebilir veya yeniden değerleri tespit
edilmek suretiyle tekrar satışa çıkarılabilir.
Menkul mal satışında önem arz eden konulardan biriside, önceden satış esnasında belediyeden görevli tellal bulundurularak tellallık harcı ödenmekteydi. Ancak 2007/3 seri no’lu Uygulama İç Genelgesiyle değişikliğe
gidilerek tellallık harcı sadece belediyelerin satış yapmaya mahsus mahal-
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lerinde (hal, balıkhane, mezat gibi) satış yapılması halinde tahsil edilecek
olup, bu yerler dışında yapılacak satışlarda tellallık harcı alınmayacaktır.
SONUÇ :Vergi mükelleflerinin vergi kanunları içerisinde yer alan kanunlardan en uzak oldukları ve en az bilgi sahibi oldukları kanun 6183
sayılı A.A.T.U.H.Kanun olup, vergi borcunu vadesinde ödemeyen mükellefler hakkında bu kanun hükümleri tatbik edileceğinden, mükelleflerin
vergi borçlarını vadesinde ödeme gayretinde bulunmaları, aksi halde pek
hoş karşılanmasa da bu kanun hükümleriyle karşı karşıya kalacaklarını
bilmeleri gerekmektedir
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ÖLÜM KARİNESİ VE GAİPLİK DURUMUNDA SOSYAL
GÜVENLİK MEVZUATI KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNE
GELİR VE AYLIK BAĞLANMASI
Mehmet Zülfi CAMKURT*
1. GİRİŞ
Sigortalının ölümüyle birlikte, geride kalan ve geçimlerini sağladığı
yakınları bir takım sosyal risklerle karşılaşır. Sigortalının ölümü durumunda, doğal ölümü ya da iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ölümüne
bağlı olarak sigortalının hak sahiplerine (eş, çocuklar ve anne-baba) gelir
veya aylık bağlanır.
Sigortalının ölümünün yanı sıra, ölüm karinesi ve gaiplik gibi ölümüne kesin gözle bakılmasını gerektirecek durumlar da, hayatın olağan akışı
içinde her zaman sözkonusu olabilir. Bu gibi durumlarda hak sahiplerine
gelir veya aylık bağlanması kanunen mümkün olmakla birlikte, bu konu
toplumda çok bilinmemektedir.
Bu yazımızda, ölüm karinesi ve gaiplik kavramları genel anlamda
açıklanarak, sigortalının ölüm karinesi gereği ölü sayılması ve gaipliğine
bağlı olarak hak sahiplerine, Kurum tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca gelir ve aylık
bağlanması konuları üzerinde durulacaktır.

2.1.Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi
Kişi, hak ve yükümlülüklere sahip olan hak süjesidir. Kişilik ise; kişiye
bağlı, hukukun korumaya değer bulduğu, hukuki, manevi nitelikteki varlıkların bütünü olarak tanımlanabilir. Medeni Kanuna göre kişilik, çocuğun
sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlamakta ve ölüm, ölüm karinesi ve
gaiplikle sona ermektedir. Kişi, hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana
rahmine düştüğü andan itibaren elde eder. Gerçek kişilerde hak süjesi olma
*

SGK Başmüfettişi Hatay Sosyal Güvenlik İl Müdürü V.
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(haklara ve borçlara sahip olabilme) dönemi doğum ve ölüm arasındaki
devreyi kapsar.
Kişiliğe bağlı belirlenen bir hakkın kullanılması noktasında, bir kimsenin sağ ya da ölü olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmek zorundadır. Yine, belirli bir zamanda ya da başka bir kimsenin ölümü halinde sağ
olduğunu ileri süren kişi de iddiasını ispatla mükelleftir. Gerçek kişilerin
doğum ve ölümü, nüfus sicilindeki kayıtlarla ispat edilir. Nüfus sicilinde
doğum veya ölümle ilgili herhangi bir kaydın olmaması ya da bulunan
kaydın doğru olmadığının anlaşılması durumunda, fiili durum her türlü kanıtla ispat edilebilir.
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2.2. Ölüm Karinesi
Kişiliğin doğal olarak son bulma şekli ölümdür. Bu yönüyle ölüm, gerçek kişiliği sona erdiren hukuki olay olarak da ifade edilebilir. Ölüm ile
gerçek kişilik sona ereceğinden, ölenin kişilik hakları ve kişiye bağlı hakları da ortadan kalkar. Ancak, ölen kişinin malvarlığı hakları mirasçılarına
geçer.
Ölüm karinesiyle ilgili hususlar, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)
(T.C. Yasalar, 2001) ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda(NHK)
(T.C. Yasalar, 2006) düzenlenmiştir. Buna göre, bir kişi, ölümüne kesin
gözle bakılmayı gerektirecek durumlar içinde kaybolursa, cesedi bulunmamış olunsa dahi gerçekten ölmüş sayılır(TMK. m.31, NHK. M.32). Ölmüş
sayılan bu kişinin nüfus kütüğüne müracaat edilen yerin en büyük mülki
amirinin emriyle “ölüm tutanağı” düzenlenerek ölüm kaydı düşülmesine
“ölüm karinesi” denir (MK. m. 44, NHK. m.32).
Kanun koyucu, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektirecek durumda
kaybolan bir kimsenin ölmüş olduğunun ispatında ortaya çıkacak güçlüğü
dikkate alarak bu konuda karine kabul etmiştir. Örneğin, havada infilak
edip parçalanarak denize düşen bir uçakta yolculuk etmekte olan ve cesedi de bulunamayan bir kimsenin ölmüş olduğunu ispat etmek, imkansız
denecek kadar güçtür. Bu gibi durumlarda, ilgililer ölüm karinesiyle ispat
yükünden kurtulmaktadırlar.
Ölüm karinesi bulunan kişinin alt veya üst soyundan bir kişinin ya da
kardeşlerinin, bunlar yoksa mirasçılarının yazılı başvurarak olayı belge-
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2.3. Gaiplik
Gerçek kişiliği sona erdiren bir diğer durum ise gaipliktir. Sözlükte
gaiplik; yitiklik, bir kimsenin ölümüne muhtemel gözle bakılabilecek bir
durumda kaybolması veya uzun zamandan beri kendisinden haber alınamaması hali olarak tanımlanmıştır. Hukuki bir terim olarak gaiplik, ölüp
ölmediği konusunda tam olarak emin olunmayan durumlarda ölümü lehine kuvvetli şüphenin bulunması, ayrıca bazı şartların da varlığı koşuluyla
kişinin ölümüne mahkeme kararıyla hükmedilmesidir. Bir başka deyişle,
gaiplik kişiliğin hukuki yolla sona erdirilmesidir.
Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri
haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa,
hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin
gaipliğine karar verebilir(TMK. m.32).
Bir kişinin gaipliğine, ölüm tehlikesi içinde kaybolma ile uzun zamandan beri haber alınamama durumlarında karar verilebilir. Ancak, bu durumlarda bir kimsenin gaipliğine karar verilebilmesi için belli bir sürenin
geçmiş olması da gerekir. Nitekim bu süreler; ölüm tehlikesi içinde kaybolma için bir yıl, uzun zamandan beri haber alınamama durumu için ise
son haber tarihinden itibaren beş yıl olarak tespit edilmiştir (TMK. m.33).
Bir kişinin gaipliğine karar verilebilmesi için, o kişinin ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş olması gerekir. Eğer kişi, ölümüne kesin gözle bakılabilecek
bir durumda kaybolmuşsa, bu takdirde zaten onun hakkında ölüm karinesi
geçerli olduğundan ayrıca gaiplik kararı alınmasına gerek yoktur.
Kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan kişinin ölmüş olması kesinlik arz etmez. Bu kişinin hayatta olması her zaman için mümkündür. Medeni Kanunun aradığı koşulların varlığı ve belirlenen sürelerin
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lendirmeleri ya da yetkili makamların durumu resmî bir yazıyla ilgili nüfus
müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir(NHK. m.32).
Başvuru dilekçesine ekli belgeler ve gerektiğinde nüfus müdürlüğünce
yaptırılacak soruşturma olayın doğruluğunu ve öldüğü iddia edilen kişinin de olayın meydana geldiği sırada orada bulunduğunu kanıtlamaya yeterli görülürse, mülkî idare amirinin emri ile nüfus kütüğüne ölüm kaydı
düşülür(NHK. m.32).
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geçmiş olması nedenleriyle gaiplik durumu kendiliğinden, yani kanundan
ötürü gerçekleşmez. Bunun için mahkemenin “gaiplik kararı” vermesi
şarttır. Mahkeme, gaiplik kararını kendiliğinden veremez. Gaiplik kararı, ancak hakları kişinin ölümüne bağlı bulunan kimselerden birinin bir
talepte bulunmasına bağlıdır. Bu talep, gaibin Türkiye’deki son yerleşim
yeri; eğer gaip Türkiye’de hiç yerleşmemişse nüfus sicilinde kayıtlı olduğu
yer; böyle bir kayıt da yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu
yerin mahkemesine yapılır (MK. m.32). Mahkeme, bu talep üzerine gaip
hakkında bilgisi olan kimseleri belli bir süre içinde bilgi vermeleri için
usulüne göre iki kez yapılan ilanla çağırır. Bu süre ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır (MK. m.33). Yapılan iki ilandan da durumu bilinmeyen kişi hakkında bir bilgi elde edilemezse, mahkeme gaiplik
kararı verir ve ölüme bağlı haklar, aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi
kullanılır(MK. m.35). Gaiplik kararı, mahkeme tarafından on gün içinde o
yerin nüfus müdürlüğüne bildirilir ve nüfus memurlarınca aile kütüklerine
tescil edilir(MK. m.45, NHK. m.34).
Gaiplik kararı verildikten sonra kişinin cesedi bulunursa, aile kütüklerine ölüm kaydı işlenir. Gaipliğine karar verilecek kişinin, ilan süresi dolmadan ortaya çıkması, kendisinden haber alınması ya da öldüğü tarihin
tespit edilmesi durumlarında gaiplik istemi düşer.
Gaiplik kararı, o kişinin ölmüş olduğuna bir karine oluşturur. Gaiplik
kararı, verildiği andan itibaren değil, ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya
son haberin alındığı günden başlayarak hüküm olunur; yani geçmişe etkili
sonuçlar doğurur(MK. m.35).
Gaibin mirası, ölüm halinde olduğu gibi mirasçılara hemen geçmez.
Gaibin terekesi mirasçılarına teminat karşılığında teslim edilir. Mirasçılar
terekeye kanunda belirtilen süre için geçici zilyet olurlar; ölüm tehlikesi
içinde kaybolma durumunda beş, uzun zamandan beri haber alınamama
için on beş yıllık ve her halde en çok gaibin yüz yaşına varmasına kadar
geçecek süreler sonunda, kesin olarak hak kazanırlar(MK. m.584).
Gaip evli ise, bu kişi hakkında verilen gaiplik kararı doğal ölüm olayındaki gibi evliliğini sona erdirmez. Yani gaiplik kararı evliliği kendiliğinden sona erdirmez. Gaibin eşi medeni durum itibariyle evli gözükmekte ve ayrıca bu evliliğin mahkeme kararıyla feshi gerekmektedir. Aksi
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takdirde gaip kişinin eşi evlenemeyecek olup, hasbelkader evlenmiş ise
de bu evliliği mutlak butlan müeyyidesiyle batıl sayılacaktır. Zira mevcut
evlilik kesin evlenme engellerinden biridir. Gaiplik kararının verilmesini
talep eden gaibin eşi, gaiplik ile birlikte evliliğin de sona ermesine karar
verilmesini talep edebilir.(TMK m.131) Ya da davacı eş, kendi ikametgâhı
mahkemesinde açacağı bir dava ile evliliğin feshini talep edebilecektir.
3. ÖLÜM KARİNESİ ve GAİPLİK DURUMUNDA HAK
SAHİPLERİNE GELİR VE AYLIK BAĞLANMASI
Ölüm karinesi gereğince ölü sayılan veya mahkeme kararı ile gaipliğine karar verilen sigortalının hak sahiplerine, ölü sayılma ya da gaiplik
kararına esas olayın niteliği dikkate alınarak, Kurumca ölüm aylığı, ölüm
geliri ya da her ikisi birden bağlanabilir. Ölüm aylığı ya da ölüm geliri
bağlanmasıyla ilgili hususlar aşağıda örneklerle açıklanmıştır.

3.1.1. Sigortalıyla İlgili Koşullar
5510 sayılı Kanuna göre ölüm aylığına hak kazanabilmenin koşulları;
sigortalının Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölümü ve ölüm tarihi itibariyle belirli prim ödeme gün sayısının bulunması, sigortalının ölmeden
önce malûllük veya yaşlılık aylığına hak kazanması ya da belirli bir prim
ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmesidir.
Buna göre ölüm aylığı;
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3.1. Ölüm Aylığı Bağlanması
Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine 5510 sayılı Kanunda belirlenen şartların oluşmuş olması kaydıyla, talepleri halinde ölüm aylığı
bağlanır. Ölüm karinesi gereğince ölü sayılan veya mahkeme kararı
ile gaipliğine karar verilen sigortalının hak sahiplerine ölüm sigortası
yönünden gerekli işlem yapılarak aylık bağlanır. Hak sahiplerine ölüm
aylığı bağlanabilmesi için, sigortalı yönüyle bazı koşulların gerçekleşmiş
olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra hak sahiplerinin de bazı koşulları
taşıması gerekir. Aşağıda öncelikle ölüm aylığı bağlanabilmesi için sigortalı ve hak sahipleri yönünden gerekli koşullar açıklanmıştır.
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 En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi
bildirilmiş,
 Malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta veya
malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,
 Bağlanmış bulunan malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı,
sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken
ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanır.
Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi
için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır.
Malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığına hak kazanıp ölen sigortalılar için ayrıca belirli bir prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresi
aranmaz.
Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmadan ölen aktif sigortalılardan;
 Kendi adına ve hesabına çalışan 4 (b) sigortalıları için sigortalılık
süresi koşulu aranmaksızın en az 1800 gün prim ödeme gün sayısının bulunması ölüm aylığı bağlanması için tek koşul iken,
 Hizmet akdi ile çalışan 4(a) sigortalılarının ise sigortalılık süresi koşulu aranmaksızın en az 1800 gün prim ödeme gün sayısının bulunması
koşulu dışında diğer bir seçenek olarak gerek ölen sigortalının yaptığı gerekse hak sahiplerince yapılan tüm borçlanmalar hariç olmak üzere en az 5
yıldan beri sigortalı bulunup en az 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanların, hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır.
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3.1.2. Hak Sahipleriyle İlgili Koşullar
5510 sayılı Kanun uygulamasında; sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta
olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan öde-
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3.1.2.1. Eşle İlgili Koşullar
Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi, ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni Kanununa uygun olarak evlilik ilişkisinin
bulunmasına bağlıdır. Eşlerin dini nikahla evlenmiş olması ya da birlikte
yaşamaları, hak sahibi olma niteliğini kazandırmaz.
Hak sahibi eşin, 5510 sayılı Kanuna veya yabancı ülke mevzuatına tabi
çalışması veya buralardan aylık veya gelir alması ölüm aylığı bağlanmasına engel oluşturmaz.
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me yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babası hak sahibi olarak
tanımlanmıştır(5510 SSGSSK. m.3).
Ölüm aylığı bağlanması, 5510 sayılı Kanundan kaynaklanan bir hakkın kullanılması sonucu meydana gelen ve Kanunda belirlenen koşulları
taşıyan kimselere tanınan bir haktır. Bu nedenle, ölen bir kimsenin alacaklarına ve borçlarına halefiyette, yasal mirasçıların sorumluluğu Medeni
Kanununda yer alan hükümlere tabi olup, 5510 sayılı Kanunla herhangi
bir ilişkisi bulunmamaktadır. Medeni Kanununun ilgili hükümlerine göre
mirası reddetme veya miras hakkından düşürülme, hak sahibi olma
niteliğini ortadan kaldırmaz.
Ölen sigortalının hak sahiplerinden;
 Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği
veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hale veya malûl duruma getirdiği,
 Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya
bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık
ödenmez (5510 SSGSSK. m.56).
5510 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması koşulları aşağıda açıklanmıştır.
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3.1.2.2. Çocuklarla İlgili Koşullar
Ölüm aylığı bağlanmasında evlilik bağı içinde doğan çocuklar hak
sahibi sayılır. Diğer taraftan, Türk Medeni Kanununa göre sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı
hükme bağlanmış çocukların da hak sahibi niteliğini kazanma yönünden
evlilik bağı içinde doğan çocuklardan farkları yoktur.
Ölüm aylığına hak kazanma şartları yönünden, çocuklardan;
 Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde iş kazası
ve meslek hastalığı ile analık sigortasına tabi çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,
 Haklarında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanan, 05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nda
belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler
ile yine iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına tabi meslek liselerinde
okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan
öğrenciler,
 Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan ve haklarında iş kazası ve meslek
hastalığı sigortası hükümleri uygulanan kursiyerler,
hariç olmak üzere, 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı
kapsamında çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık
bağlanmamış olması, hak sahibi çocuklarda aranan ortak koşullardır. Çocuklara ilişkin diğer koşullar aşağıda belirtilmiştir.
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a. Erkek Çocuklar
Ölüm aylığı bağlanması için, erkek çocukların 5510 sayılı Kanun veya
yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi sigortalılığı
nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmasının yanı sıra; öğrenci değilse 18, orta öğrenim yapması halinde 20, yüksek öğrenim yapması halinde
25 yaşını doldurmamış olması şarttır.
Orta öğrenimin 20, yüksek öğrenimin ise 25 yaşından önce bitirilmesi
halinde, ölüm aylıkları bu yaşlar beklenmeden kesilir.
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b. Kız Çocuklar
Ölen sigortalıların kız çocuklarına aylık bağlanabilmesi için, 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya
kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmasının yanı
sıra, bunların; yaşları ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla birlikte
sonradan boşanması veya dul kalması şarttır. Kız çocukların hak sahibi
olma şartları içerisinde belli yaşlara kadar öğrenci olma koşulları aranmaz.
Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kız çocuklarına ödenmekte olan ölüm aylıkları kesilir.

3.1.2.3. Ana ve Babayla İlgili Koşullar
Ölen sigortalının ana babasına;
 Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin
net tutarından daha az olması,
 Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak
üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması,
 Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması (65 yaşın
üstünde olması halinde artan hisse şartı aranmaz),
şartlarıyla ölüm aylığı bağlanır.
Sigortalının ana ve babasına ölüm aylığı bağlanmasında artan hissenin
bulunması koşulu sigortalının ölüm tarihi ile sınırlı tutulmamıştır. Daha
açık bir ifadeyle, sigortalının ölüm tarihinde artan hisse bulunmamakla birlikte daha sonra durum değişikliği nedeniyle artan hissenin ortaya çıkması
halinde ana ve babaya aylık bağlanır. Ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması durumunda, artan hisse bulunup bulunmadığına bakılmaksızın diğer
şartları da yerine getirmek koşuluyla ölüm aylığı bağlanır.
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c. Malûl Çocuklar
Ölüm aylığı, 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık
bağlanmamış olması şartı dışında Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma
gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılan kız ve erkek çocuklarına bağlanır. Malûl erkek çocuklarda yaş, öğrencilik niteliği ve bekar
olma şartları aranmaz iken, kız çocuklarında bekar olma şartı aranır.

243

Mart - Nisan 2011

MALİ

ÇÖZÜM

244

3.2. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Dolayı Gelir Bağlanması
İş kazası veya meslek hastalığına bağlı olarak ölen ya da iş kazası veya
meslek hastalığı nedeniyle gelir almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerine kanunda belirlenen oranlar dikkate alınarak gelir bağlanır. Bu
bağlamda, ölüm karinesi gereğince ölü sayılan veya mahkeme kararı
ile gaipliğine karar verilen sigortalının hak sahiplerine, iş kazası veya
meslek hastalığından dolayı bağlanması gereken ya da bağlanmış olan
gelirler dikkate alınarak ölüm sigortasıyla ilgili hükümler (yukarıdaki
açıklamalar) doğrultusunda gerekli işlemler yapılarak aylık bağlanır.
İş kazası veya meslek hastalığı kapsamında, sigortalının hak sahiplerine bağlanacak gelir tutarları aşağıda açıklanmıştır.
İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine tespit edilecek prime esas kazanç günlük kazanç
tutarı dikkate alınarak hesaplanacak aylık kazancının %70’ i yapılacak
güncelleme hesaplarına istinaden gelir olarak bağlanır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50
veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri
bağlanmış iken ölen sigortalıların, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın aylık kazancının %70’ i hak
sahiplerine gelir olarak bağlanır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50
oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iş göremezlik geliri hak
sahiplerine gelir olarak bağlanır.
Hak sahiplerine gelir bağlama işlemleri 5510 sayılı Kanunun 34 üncü
maddesi hükümleri esas alınarak yapılır.
Belirtmek gerekir ki, 5510 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında
sigortalı sayılanların hak sahiplerine gelir bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının
ödenmiş olması zorunludur.
Sigortalının ölümünün iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelmiş olması durumunda, hak sahiplerine önce ölüm geliri bağlanır.
Ayrıca, sigortalının ölüm aylığı bağlanması için gerekli şartları taşıması
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3.3. Zamanaşımı Süresi ve Gelir/Aylık Bağlanması
Zamanaşımı öğretide, “Kanunun belirlediği süreler içerisinde hakkın
kullanılmaması nedeniyle dava ve icra kabiliyetini, karşı tarafın def’i ile
kaybettiren ve haklar üzerinde etki yapan kanuni sukut sebebi” ya da “bir
alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden –dava edilebilmeniteliğinden yoksun kalabilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır (Tekinay1979
ve Reisoğlu, 2000, 341). Yine benzer tanımda, “Kanunda belirlenen süre
içinde alacaklının hakkını kullanmaması, borçlunun da böyle bir hakkın
varlığını tanımaması halinde dava ve takip yetkisinin düşmesi haksız fiil
veya tasarrufla doğan sonuçlara veyahut haksız mal edinmeye itiraz imkanlarının kalmaması” zamanaşımı olarak ifade edilmektedir (Karayusufpaşaoğlu, 1985, 62 ve Dalamanlı, 1984, 69).
Zamanaşımıyla ilgili tanımların ortak noktası, bir borcun zamanaşımına uğramasıyla alacağın sona ermemesi, ancak alacaklının dava yoluyla
alacağını elde etme imkanının ortadan kalkmasıdır. Bir başka deyişle, borcun eksik bir borç haline gelmesidir. Bu nedenledir ki, bir alacak hakkının
kazanılması ya da kaybedilmesinde kanunda öngörülen sürenin bitmesi
zamanaşımı olarak ifade edilmektedir(İnan, 1984, 506).
5510 sayılı Kanun uygulamasında hakkın kazanıldığı tarih; iş kazası ve meslek hastalığı sonucu bağlanacak gelirlerde, geçici iş göremezliğin sona erdiği tarihtir. Geçici iş göremezlik tespit edilmeden sürekli iş
göremezlik başlamış ise bu hali tespit eden sağlık kurulu raporu tarihidir
(5510 SSGSSK.m.19). Ölüm geliri ve aylıklarda, sigortalının öldüğü ta-
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halinde, ölüm aylığı da bağlanır. Hak sahiplerine bağlanacak bu gelir ve
aylıklardan çok olanın tamamı, eksik olanın yarısı bağlanır.
Örnek:1 Zonguldak’taki kömür madeninde çalışırken 10.10.2010 tarihinde göçük altında kalan A sigortalısına 3 ay kadar ulaşılamaması durumunda, Zonguldak valisi tarafından A sigortalısının tutanağa bağlanmak
suretiyle ölüm karinesi gereğince ölü sayıldığını, 2200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim ödeme gün sayısı olduğunu varsayalım.
Bu durumda, A şahsının iş kazası geçirmiş olması nedeniyle hak sahiplerine önce gelir bağlanır. Ölüm aylığı bağlanması için gerekli prim ödeme
gün sayısı hizmeti olduğundan, ayrıca ölüm aylığı da bağlanır.
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rihi takip eden ay başıdır. Hak sahibi olma niteliği ölüm tarihinden sonra kazanılmışsa bu niteliğin kazanıldığı tarihi takip eden ay başıdır (5510
SSGSSK.m.35). Gaiplik nedeniyle bağlanacak gelir ve aylıkta gaiplik kararının kesinleştiği tarihtir.
5510 sayılı Kanuna göre iş kazası, meslek hastalığı ve ölüm hallerinde
sigortalı veya hak sahiplerine bağlanması gereken gelir ve aylıklar, hak
kazanılan tarihten itibaren ödenir. Sigortalı veya hak sahiplerinin gelir ve
aylıkları talep tarihinden geriye doğru istemesi halinde, talep tarihinden
geriye doğru beş yıllık kısmı ödenir. Geriye kalan kısmı ise zamanaşımına
uğrar. Bir başka deyişle, sigortalı ve hak sahiplerine ödenmez.
Sigortalının yargı kararıyla gaipliğine karar verilmesi halinde, hak sahiplerine bağlanacak gelir ve aylıklarla yapılacak toptan ödemeler ve genel
sağlık sigortasına ait alacakların zaman aşımı süresi, gaipliğe ilişkin kararın kesinleştiği tarihte başlar(1).
Örnek:2 Yaşlılık aylığı almakta iken 24.03.2008 tarihinde ortadan
kaybolan ve yasal sürede kendisine ulaşılamamış B kişisinin hak sahiplerinin 20.10.2008 tarihinde mahkemeye başvurarak, 20.12.2010 tarihinde
hakkında gaiplik kararı aldıklarını varsayalım.
Bu durumda, zamanaşımı süresi 24.03.2008 tarihinde veya mahkemeye başvurulduğu 20.10.2008 tarihinde değil, gaiplik kararının kesinleştiği
20.12.2010 tarihinde başlayacaktır.
Kurum sigortalısı iken veya sigortalılıkları sona eren sigortalıların hak
sahiplerinin, sigortalının gaipliğine veya öldüğüne dair kesinleşmiş mahkeme kararını, karar tarihinden itibaren beş yıllık süre içerisinde Kuruma
ibraz ederek, aylık talebinde bulunmaları durumunda; sigortalının gaiplik
ya da ölüm tarihinin nüfusa tescil edildiği tarihi takip eden ay başından
itibaren aylık bağlanacaktır.
Örnek:3 Gaipliğinin tespitiyle ilgili mahkeme kararı 19.01.2005 tarihinde kesinleşip, alınan karar doğrultusunda ölüm tarihi 00.00.1996 olarak nüfus kaydına tescil edilen sigortalının hak sahiplerinin 25.03.2007
tarihinde ölüm aylığı talebinde bulunduğunu, sigortalının ölüm aylığı için
gereken diğer şartları taşıdığını varsayalım.
1 12.06.2010 tarih, 27609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 4
üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak
Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ.
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4. SONUÇ
Ölüm karinesi gereğince ölü sayılan veya mahkeme kararı ile gaipliğine karar verilen sigortalının hak sahiplerine, ölü sayılma ya da gaiplik
kararına esas olayın niteliği dikkate alınıp, Kurumca ölüm aylığı, ölüm geliri ya da her ikisi birden bağlanabilir. Hak sahiplerine, iş kazası veya meslek hastalığından dolayı bağlanması gereken ya da bağlanmış olan gelirler
dikkate alınarak ölüm sigortasından aylık bağlanmasıyla ilgili hükümler
doğrultusunda gerekli işlemler yapılarak aylık bağlanır.
Ölüm karinesi gereğince ölü sayılan veya mahkeme kararıyla gaipliğine karar verilen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için,
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Bu durumda, gaipliğine karar verilen sigortalının hak sahipleri beş yıllık zamanaşımı süresini geçirmediklerinden 01.07.1996 tarihinden itibaren
ölüm aylığına hak kazanacaklarından, 01.07.1996 tarihi itibariyle hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacaktır.
Kurum sigortalısı iken veya sigortalılıkları sona eren sigortalıların
hak sahiplerinin, sigortalının gaipliğine veya öldüğüne dair kesinleşmiş
mahkeme kararını, karar tarihinden itibaren beş yıllık süre geçtikten sonra
(mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren beş yıllık süre içerisinde talepte bulunmamaları halinde) Kuruma ibraz ederek, aylık talebinde
bulunmaları durumunda ise; hak sahiplerine talep tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.
Örnek:4 Gaipliğinin tespitiyle ilgili mahkeme kararı 19.01.2001 tarihinde kesinleşip, alınan karar doğrultusunda ölüm tarihi 00.00.1996 olarak nüfus kaydına tescil edilen sigortalının hak sahiplerinin 25.03.2007
tarihinde ölüm aylığı talebinde bulunduğunu, sigortalının ölüm aylığı için
gereken diğer şartları taşıdığını varsayalım.
Bu durumda, gaipliğine karar verilen sigortalının hak sahipleri beş yıllık zamanaşımı süresini geçirdiklerinden, talep tarihleri olan 25.03.2007
tarihinden itibaren ölüm aylığına hak kazanacaklarından, 01.04.2007
tarihi itibariyle hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacaktır. Bu bağlamda, 01.04.2007 tarihinden geriye doğru beş yıl gidilerek, 01.04.2002 –
01.04.2007 tarihleri arasındaki zamanaşımına uğramamış aylık tutarları
hak sahiplerine topluca ödenecektir.
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ölü sayılma veya gaiplik kararının nüfus kayıtlarına işletilmesi ve Kuruma
yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.
5510 sayılı Kanuna göre iş kazası, meslek hastalığı ve ölüm hallerinde
sigortalı veya hak sahiplerine bağlanması gereken gelir ve aylıklar, hak
kazanılan tarihten itibaren ödenir. Sigortalı veya hak sahiplerinin gelir ve
aylıkları talep tarihinden geriye doğru istemesi halinde, talep tarihinden
geriye doğru beş yıllık kısmı ödenir, beş yılı aşan kısım ise zamanaşımına
uğrar. Gaiplik durumunda zamanaşımı süresi, gaipliğe ilişkin kararın kesinleştiği tarihte başlamakta olup, hak sahiplerinin bu hususu göz önünde
bulundurmaları kendileri açısından yararlı olacaktır.
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5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ
MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN
SAĞLANAN YARDIMLAR
Yunus YELMEN *
I-Giriş:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre malullük sigortası, ilk
defa çalışmaya başlanılan tarihten sonra malul kalan ve bu nedenle çalışamaz duruma düşen ya da çalışma gücünü kısmen veya tamamen yitiren
sigortalıların gelir kayıplarını gidermek üzere kurulmuş uzun vadeli bir
sigorta koludur. Bu sigorta kolundan sağlanan yardım malullük aylığı bağlanmasıdır.
Bu makalemizde 4 (a) ve 4 (b) ve 4 (c) sigortalılarının malullük hali ve
bu sigorta kolundan sağlanan yardımlar açıklanacaktır.

*

Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi Çalışma Ekonomisi Bilim Uzmanı
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II-Malul Sayılma:
Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Sosyal Güvenlik Sosyal
Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık
kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının; (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca
tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
belirtilen sigortalılar için; çalışma gücünün en az % 60’ını kaybeden veya
vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar, malûl
sayılırlar.
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III-Malullük Aylığına Hak Kazanma Koşulları:
Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;
a)5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre malûl sayılması,
b)En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya
başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için
ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primi bildirilmiş olması,
c)Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya
işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan
yazılı istekte bulunması,
gerekir. Ancak, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık
sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş
olması zorunludur.
Yukarıda belirtilen şartlar, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra malullük sigortasından tahsis talebinde bulunan sigortalılar için
aranacaktır. Ancak 5510 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin beşinci
fıkrasında, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, malullük durumlarının tespiti için talepte bulunan ve Kanunun yürürlük tarihinden sonra malul olduklarına karar verilenler hakkında 506 ve 2925 sayılı kanunlardaki
diğer şartlarında taşımaları halinde bu kanunlara göre aylık bağlanacağı
öngörülmüştür.
Buna göre; 4 (a) sigortalılarından 2008/Ekim ayı başından önce malullük durumlarının tespiti için sevk talebinde bulunanlardan 2008/Ekim
ayı başından sonra malul olduğuna karar verilenlere toplam olarak 1800
gün veya 5 yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinin her yılı için
ortalama olarak 180 gün prim ödemeleri halinde malullük sigortasından
aylık bağlanır.

250

IV-Sevk İşlemleri:
Sevk işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.
Sevk işlemi için müracaat eden sigortalıların;
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V-Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi Ve İtirazlar:
Sigortalının malullük durumu, kendisinin veya işverenin talebi üzerine;
-Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı
tıbbî belgelerin,
-Varsa ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihteki sağlık durumunu gösteren raporun,
-Erkek sigortalıların askerliğe başlayış ve terhis tarihlerini gösteren
askerlik süresine ait belge veya askerliğe elverişli olmadığını gösterir raporun,
-Varsa sigortalının malûliyetine sebep olduğu ileri sürülen hastalığı ile
ilgili daha önce başvurulan sağlık hizmeti sunucularından temin edilecek
rapor, tıbbi belge ve epikrizlerin,
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-Kamu görevlileri hariç, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim
ödeme gün sayısı 1800 günden az olanların,
-Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için kendi sigortalılığı
nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü
borçları bulunanların,
sevkleri yapılmaz. Ancak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlardan prim ve prime ilişkin borçları bulunanların sevk işlemleri her türlü masrafları kendilerince
ödenmek üzere yapılır.
Sigortalıların sevk için gerekli olan asgari 1800 gün prim ödeme gün
sayısını 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre hizmet borçlanması
yaparak tamamlamaları halinde, borçlanma taleplerinin alınması kaydıyla
sevk işlemleri yapılır. Ancak, borçlanma bedeli ödenmeden sevk işlemi yapılmış ise sevk işlemlerine ilişkin her türlü masrafları kendilerince ödenir.
Ancak, gerek bu sigortalılar gerekse sevk tarihinde prim borcu bulunan 4
(b) sigortalılarından sevk işlemi yapılıp da aylık bağlanmadan önce prim
borçlarını ödeyenlerin ve malul sayılanların, sevk işlemlerine ilişkin masraflar Sosyal Güvenlik Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.
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-Sigortalı hakkında daha önce Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
veya Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurulunca verilmiş bir karar mevcut
ise, bu kararın bir örneği ile dayanağı rapor ve tıbbi belgelerin,
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucunda
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri
Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
-(a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan geçirdiği iş kazası veya
tutulduğu meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %
60’ını,
-(c) bendi kapsamındaki sigortalılardan vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü,
kaybettiği Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilenlere
malullük aylığı bağlanması için yeni bir sağlık kurulu raporu istenmez.
Kontrol muayenesi yapılmasına ihtiyaç olup olmadığı ile kontrol muayenesinin süresi Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca belirlenir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca malul sayılmayan sigortalıya, durum ilgili ünite tarafından bir yazı ile bildirilir. Daha önce malul
sayılmayanlardan, yeni hastalık, maluliyete esas hastalığında artma ve eksik muayene gerekçeleri ile malullük durumunun yeniden tespitini yazılı olarak isteyenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkleri yapılır. Temin edilecek
yeni tarihli sağlık kurulu raporu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin
55 inci maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte yeniden değerlendirilmek
üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kuruluna gönderilir.
Aynı hastalık ve özrü nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından malul sayılmayan sigortalıların bu karara karşı itirazda bulunmaları halinde, itiraz dilekçeleri yine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri içeren
dosyası ile birlikte değerlendirilmek üzere Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık
Kuruluna intikal ettirilir.
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VII-Malullük Aylığının Başlangıcı:
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentleri kapsamındaki sigortalıların malullük aylığı;
-Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce
ise yazılı istek tarihini,
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VI-Malullük Aylığı Başvurusu ve İstenecek Belgeler:
Malûllük aylığı bağlanabilmesi için, sigortalının maluliyetine esas oranı veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünün kaybedildiği Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından tespit edildikten sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
-(a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalıştığı işten ayrıldıktan,
-(b) bendi kapsamında bulunanların ise iş yerini kapattıktan veya devrettikten,
sonra kendisinin veya varsa vekilinin yazılı olarak Sosyal Güvenlik
Kurumunun ilgili ünitesine başvurması şarttır.
4 (b) sigortalılarının kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası
primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması
zorunludur.
Tahsis talep dilekçesine, sigortalının bir adet belgelik fotoğrafı ile 4
(a) sigortalılarından ilgili döneme ait aylık prim ve hizmet belgesi henüz
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmemiş olanlar için sigortalı işten ayrılış
bildirgesi eklenir.
Malullük aylığı bağlanması için sigortalılarca adi posta yolu veya kargo
ile veya Sosyal Güvenlik Kurumuna doğrudan yapılan yazılı başvurularda,
tahsis talep tarihi olarak dilekçenin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına
intikal ettiği tarih esas alınır. Taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta
servisi olarak gönderilen tahsis taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih, Sosyal Güvenlik Kurumuna intikal tarihi olarak kabul edilir.
Malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandığı tarihin ayın
son günü resmi tatil gününe veya hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle
taleplerini Sosyal Güvenlik Kurumuna veremeyen sigortalıların, bu resmi
tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik
Kurumuna verilen, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilen talepleri, önceki ayın son günü verilmiş gibi kabul edilir.
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-Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini,
takip eden ay başından itibaren başlar.
Sigortalı, işyerinden ayrıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna
başvurarak kendisine malullük aylığı bağlanmasını istediğinde; sevk edileceği sağlık kurulunca düzenlenecek raporun tarihi, doğal olarak dilekçe tarihinden sonraki bir tarihtir. Bu rapora göre malûl sayıldığı takdirde,
kendisinden yeni bir dilekçe alınmaz ve rapor tarihini izleyen aybaşından
geçerli olmak üzere aylık bağlanır.
Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise, malullük aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlar. Bağlanacak malullük
aylığı sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinden fazla
ise aradaki fark, 5510 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına
göre tespit edilecek tarihten başlanarak verilir.
4 (b) sigortalılarına malullük aylığı bağlanabilmesi için yazılı talepte
bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur.
Diğer taraftan, 4(b) kapsamında geçen hizmetlerle 4 (a) ve (c) kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, talepte bulunulan tarihte, 4(b) kapsamında geçen hizmetlere ilişkin borcun bulunması halinde, yeni bir talep dilekçesi alınmadan, malullük aylıkları prim ve prime ilişkin her türlü
borçlarını ödedikleri tarihi takip eden aybaşından başlatılır.
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VIII-Malullük Aylığının Kesilmesi Ve Yeniden Başlaması:
Malûllük aylığı;
1)Sigortalı olarak yeniden çalışmaya başladığı tarihi,
2)Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladığı,
3)Kontrol muayenesi sonunda malul olmadığının tespitine esas rapor
tarihini,
takip eden ödeme dönemi başında kesilir.

a-5510 Sayılı Kanuna Tabi Çalışma
Malullük aylığı bağlanmış bulunan sigortalının, 5510 sayılı Kanuna
tabi olarak yeniden çalışmaya başlaması halinde aylığı, çalışmaya başladığı tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kesilir. Bunların sosyal
güvenlik destek primine tabi tutularak, aylıkları kesilmeden çalışmaları
mümkün değildir.
Çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilenlerden, çalıştıkları
süre zarfında Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci maddesi gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta
kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. Bunlardan işten ayrılarak yeniden malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da
emekliye ayrılan veya sevk edilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak
ve ilk aylığına esas malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla, istek
tarihlerini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden malûllük aylığı
hesaplanarak bağlanır.
Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga sosyal güvenlik kanunlarından;
a) 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre malullük aylığı alanlardan, Kanunun yürürlük tarihinde veya sonrasında Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında çalışmaya başlayanların
aylıkları kesilmez. Bunların (a) bendi kapsamında çalışmaları halinde ise
Kanunun geçici 14 üncü maddesindeki sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümler uygulanır.
b) 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre malullük aylığı alanlardan, Kanunun yürürlük tarihinde ve sonrasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilir.
Bunların (b) ve (c) bentleri kapsamında çalışmaları halinde ise aylıkları
kesilmez, aylıklarından Kanunun geçici 14 üncü madde hükümlerine göre
sosyal güvenlik destek primi kesilir.
Kanunla yürürlükten kaldırılan mülga kanunlara göre sigortalı olanlardan, Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük aylığı bağlananlar ile
malullük aylığına hak kazanarak malullük durumlarının tespiti için talepte
bulunan, ancak, Kanunun yürürlük tarihinden sonra malul olduğuna karar
verilerek malullük aylığı bağlanan sigortalılar hakkında, sosyal güvenlik
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destek primine tabi olma bakımından Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili
kanun hükümleri uygulanır.
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b-Kontrol Muayene İşlemleri
Kontrol muayeneleri;
a)Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca ihtiyaç duyulması,
b)Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurullarınca verilen kararlara sigortalı ve hak sahiplerinin itirazları,
c)Sigortalı ve hak sahipleri dışında bu kararlara yapılan itiraz, ihbar ve
şikayetler,
ç)Sosyal Güvenlik Kurumunca yürütülen denetim ve soruşturmalarda
ihtiyaç duyulması,
hallerinde, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı
Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre düzenlenmiş yeni tarihli sağlık kurulu
raporu ve daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş kararlara ilişkin tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi ile yapılır.
Malullük aylığı bağlanmış sigortalılar başka birinin sürekli bakımına
muhtaç olduğunu ileri sürerek aylık miktarlarında değişiklik yapılmasını
isteyebilecekleri gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu da bunlar ile hak sahibi
malul çocukların yukarıda belirtilen hallerde kontrol muayenesine tâbi tutulmasını talep edebilir.
Sosyal Güvenlik Kurumunca yaptırılan kontrol muayenesinde veya
sigortalının isteği üzerine ya da işe alıştırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tespit edilecek malullük durumuna göre, malullük aylığı yeni
malullük durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi
başından başlanarak artırılır, azaltılır veya kesilir.
Çalışma gücünün en az % 60’ını yitiren malul çocukların kontrol muayenesi sonunda malul olmadıklarının tespit edilmesi halinde, bağlanmış
bulunan aylıkları rapor tarihinden sonraki ödeme dönemi başından itibaren
kesilir.
Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı bildiriminde belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar kabul edilebilir bir özrü olmadığı halde
kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalı ile hak sahibi malul çocuklara
bağlanmış olan aylıklar, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki
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ödeme dönemi başından itibaren kesilir. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı çağrısı üzerine kontrol muayenesi tarihinden önceki en az 45 gün
içinde sevk için başvuruda bulunmak kaydıyla aylıkların kontrol muayene
tarihine göre durdurulması dört aya kadar Sosyal Güvenlik Kurumunca
ertelenebilir.
Sigortalı ve hak sahibi malul çocukların kontrol muayenesini, Sosyal
Güvenlik Kurumuna yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak;
a) Üç ay içinde yaptırmaları halinde, kesilen aylığın, kesildiği tarihten,
b) Üç ay geçtikten sonra yaptırmaları halinde ise almakta oldukları
aylıkları rapor tarihinden sonraki ay başından,
başlanarak yeniden bağlanır.
Kontrol muayenesi için, temin edilen sağlık kurulu rapor ve dayanağı
belgeler, sigorta sicil veya tahsis dosyaları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kuruluna gönderilir.
Yeni tarihli sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık
Kurulunca Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit
İşlemleri Yönetmeliğe değerlendirilmesi sonucu, gerekli görülen hallerde,
ek bilgi-belge ve/veya yeniden muayenesiyle düzenlenecek rapor/sağlık
kurulu raporu istenir.

X-Sonuç:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre malullük sigortası, ilk
defa çalışmaya başlanılan tarihten sonra malul kalan ve bu nedenle çalışamaz duruma düşen ya da çalışma gücünü kısmen veya tamamen yitiren
sigortalıların gelir kayıplarını gidermek üzere kurulmuş uzun vadeli bir
sigorta koludur.
Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Sosyal Güvenlik Sosyal
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IX-Malullük Sigortası Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu:
5510 sayılı Kanunla getirilen yeni bir düzenleme de, uzun vadeli sigorta kollarından malullük ve ölüm sigortasında üçüncü bir kişinin kastı
sonucu sigortalının malul duruma düşmesi veya ölmesi halinde sigortalıya
veya onun hak sahiplerine bağlanacak aylığın, aylığın başlangıç tarihindeki ilk peşin sermaye değerinin yarısının üçüncü kişilere rücu edilmesidir.
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Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık
kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma
gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma
gücünün en az % 60’ını kaybettiği Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır. En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç
derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın
1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı
istekte bulunması şarttır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
belirtilen sigortalılar için; çalışma gücünün en az % 60’ını kaybeden veya
vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar, malûl
sayılırlar.
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ANAYASA MAHKEMESİ MEMURİYET HİZMETİ OLAN ANCAK
MEMURLUKTAN EMEKLİ OLMAYANLARA İKRAMİYE
ÖDENMESİNE ENGEL KANUN HÜKMÜNÜ YİNE İPTAL ETTİ
BUNDAN SONRA KİMLERE İKRAMİYE ÖDENECEK

GİRİŞ
Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi’nin 2010/Temmuz-Ağustos sayısında, “Memuriyet Hizmeti Olan Ancak Memurluktan Emekli Olmayanlara
İkramiye Ödenecek Mi?” başlıklı makalemde, bu konu detaylı olarak açıklanmış ve makalemin “Sonuç” bölümünde, aynen, “Bu düzenlemenin de
Anayasa Mahkemesine tekrar götürülmesi halinde iptal edilmesi kuvvetle
muhtemeldir.” denilmiştir.
Bilindiği gibi, 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, memurların başka sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak çalışıp, son defa Emekli
Sandığına tabi çalıştıktan sonra emekli olanlara, bu süre üzerinden emekli
ikramiyesi ödendiği halde, uzun süre Emekli Sandığına tabi görevlerde çalışıp, başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak bu kuruluştan yaşlılık aylığına hak kazananlara Emekli Sandığınca emekli ikramiyesi ödenmemektedir.
Emekli ikramiyesi ödenebilmesi için son defa T.C. Emekli Sandığına
tabi görevlerden emekliye ayrılma ve kendilerine 2829 sayılı Kanunun 8
inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlanma koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesi 05/02/2009 tarihli ve 2009/17 sayılı kararı ile
2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin
Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan
ve…” ibaresini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmiş1, iptal kararının yü*
1

Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi
Bkz. (05/06/2009 tarihli 27249 sayılı Resmi Gazete)
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rürlük tarihini 05/06/2010 olarak kararlaştırmış ve Anayasa Mahkemesinin
iptal kararının yürürlük tarihinden 15 gün sonra 19/06/2010 tarihinde 5997
sayılı Kanunla mülga 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi birinci fıkrası değiştirilerek yeni bir düzenleme yapılmış idi. Söz konusu düzenleme
Anayasa Mahkemesi tarafından yine iptal edilmiştir.
Bu makalede, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının ne anlama geldiği
ve daha önce, herhangi bir sebeple görevinden ayrılan devlet memurlarının
Emekli Sandığı dışında başka bir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışarak
emekli olmaları halinde emeklilik ikramiyesi ödenmeyenlere, ikramiye
ödenip ödenmeyeceği hususu açıklanmaya çalışılacaktır.

260

I-İLGİLİ MEVZUAT
2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi; “Birleştirilmiş hizmet süreleri
toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili
hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise
eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.
Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa
göre yaş haddinden re'sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi
hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır.”
2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesi; “Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu Kanunun 8 inci
maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T.C. Emekli Sandığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya
kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden, 5434 sayılı
T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir.
Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun evvelce kıdem tazminatı
veya emekli ikramiyesi ödenmiş süreler, emekli ikramiyesinin hesabında
dikkate alınmaz.
Ayrıca, 8 inci maddenin birinci fıkrası gereğince aylık bağlananlara,
emekli oldukları son görevlerinden dolayı ilgili bulundukları sosyal güvenlik kurumu kanununun emekli ikramiyesine veya iş kanununun kıdem
tazminatına ilişkin hükümleri uygulanır.
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II- ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL ETTİĞİ KANUN HÜKMÜ
Anayasa Mahkemesi, 5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14.
maddesiyle, 8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanunu’nun 89. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci
cümlesinin “Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü
maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta
iken emekliye ayrılan ve …” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve
iptaline karar verilmiştir.2
2 (www.anayasa.gov.tr adresinden, gündem, 12 Mayıs 2011 Perşembe günü yapılan
toplantıda alınan karar)
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5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi birinci fıkrası(Önceki Hüküm); “Emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet
yılı için, aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak
verilir…”,
5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi birinci fıkrası(16/6/20105997/14 md. İle değiştirilen); Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/
veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malûllük
veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker
ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas
tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. Son defa bu Kanun
veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve kendilerine mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen
Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca
birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ise, bu Kanuna
tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle
geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden bu madde hükümlerine göre
emekli ikramiyesi ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin
birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu
maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz…”
Hükümleri yer almaktadır.
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III-ANAYASA MAHKEMESİNİN DAHA ÖNCEKİ 2829 SAYILI
KANUNUN İLGİLİ HÜKMÜNÜN İPTAL GEREKÇESİ
Anayasa Mahkemesi aynen;3 “1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin dördüncü fıkrasında “T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece
aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük
aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu
işverenince kıdem tazminatı ödenir.” hükmüne yer verilmiştir. Yukarıdaki
düzenlemelere göre, farklı sosyal güvenlik kurumlarındaki hizmet sürelerinin birleştirilmesiyle 2829 sayılı Yasa’nın 8. maddesi gereğince son
yedi yıllık hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olması nedeniyle
Sosyal Sigortalar Kurumunca aylık bağlanması halinde, aynı veya farklı
kamu kuruluşlarında, gerek Emekli Sandığına, gerekse Sosyal Sigortalar
Kurumuna tabi olarak geçmiş olsun, anılan kamu kuruluşlarında geçen
toplam hizmet süreleri üzerinden son kamu kuruluşu işveren tarafından
ilgiliye kıdem tazminatı ödendiği; son yedi yıllık hizmet süresi içinde fiili
hizmet süresi fazla olan Emekli Sandığınca aylık bağlanması halinde ise
son defa Emekli Sandığına tabi bir görevden emekliye ayrılmayan ilgiliye,
emekli ikramiyesi ödenmediği, yalnızca kamuda işçi olarak geçen süreye
karşılık kıdem tazminatı ödendiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, bir yıldan fazla 5434 sayılı Yasa kapsamında görev yaptıktan sonra kamu dışında bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalışmalarını tamamlayıp
2829 sayılı Yasa’nın 8. maddesi uyarınca yaşlılık aylığı bağlananlara da,
son defa Emekli Sandığına tabi bir görevden emekliye ayrılma koşulunu
taşımadıklarından Emekli Sandığına tabi olarak yaptıkları çalışma süreleri
için emekli ikramiyesi ödenmemektedir.
Anayasa’nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun
olan, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren,
3

(Bknz.Anayasa Mahkemesi 2005/40 E, 2009/17 K sayılı kararı)
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IV-BUNDAN SONRA KİMLERE İKRAMİYE ÖDENECEK
Anayasa Mahkemesi bir süre memurluk yaptıktan sonra memurluktan
ayrılıp başka görevlerde çalıştıktan sonra bu görevlerinden emekli olanlara
Emekli Sandığınca ikramiye ödenmesine engel olan 2829 sayılı Kanunun
12 nci maddenin ilgili fıkrasını iptal etmişti. Anayasa Mahkemesinin iptal
kararından sonra 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrası,
5997 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile değiştirilmişti. Ancak, Bu değişiklik 2829 sayılı Kanunun iptal edilen 12 nci maddesinin ilgili fıkrasının
benzeri hükmü içermekte idi.
Bu defa 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi birinci fıkrasının ilgili
hükmü yine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. İptal kararı bu
makalenin kale alındığı tarihte henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı fakat Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinde iptal edildiği duyuruldu.
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Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan ve yargı denetimine açık olan devlettir.
Anayasa’nın 10. maddesindeki “kanun önünde eşitlik ilkesi” hukuksal
durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak,
ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı
durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa
karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. 2829 sayılı Yasa’da benimsenen sistemle, farklı sosyal güvenlik kuruluşlarındaki hizmet süreleri birleştirilerek emekli olanlara yaşlılık aylığı bağlandığı halde, itiraz konusu
ibareyle son defa bağlı olunan sosyal güvenlik kurumuna göre ayırım yapılarak Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılmayanlara, 5434
sayılı Yasa’ya tabi çalışma süreleri için emekli ikramiyesi ödenmemesi,
Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, adil sonuçlar doğurmadığından 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine de aykırıdır. Bu nedenle itiraz konusu ibare, Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine
aykırıdır. İptali gerekir.”, diyerek, “ 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesi birinci fıkrasındaki, “Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden
emekliye ayrılan ve…” ibaresini iptal etmiştir.
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Bu düzenlemenin de Anayasa Mahkemesine tekrar götürülmesi halinde iptal edileceği tarafımca tahmin edilmiştir. Nitekim, tarafımca kaleme
alınan ve Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi’nin 2010/Temmuz-Ağustos
sayısında, “Memuriyet Hizmeti Olan Ancak Memurluktan Emekli Olmayanlara İkramiye Ödenecek Mi?” başlıklı makalemde, bu konu detaylı olarak açıklanmış ve makalemin “Sonuç” bölümünde, aynen, “Bu düzenlemenin de Anayasa Mahkemesine tekrar götürülmesi halinde iptal edilmesi
kuvvetle muhtemeldir.” denilmiştir.
Bundan sonra nasıl bir uygulama olacağı, Anayasa Mahkemesinin
gerekçeli iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra netleşecektir. Ancak, yeni uygulamanın kanuni düzenleme yapıldıktan sonra
başlaması gerekmektedir. Yapılacak kanuni düzenlemede mutlaka Anayasa Mahkemesinin iki defadır iptal ettiği hükme paralel bir düzenlemenin
yapılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kanun koyucu belki 4857
sayılı İş Kanununa paralel bir düzenleme yapabilir.
Bilindiği üzere, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunuyla mülga 1475
sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte olan “Kıdem Tazminatı” başlıklı 14 üncü
maddesine beşinci bent ilave edilerek, emeklilik için prim ödeme gün sayısı ve hizmet süresi şartını yerine getirip sadece yaş şartını bekleyenlere,
istedikleri takdirde işlerinden ayrılıp kıdem tazminatı alma hakkı verilmişti. Buna göre, en az 15 yıldan beri sigortalı olup ve 3600 prim ödeme gün
sayısını tamamlayanlar, diledikleri zaman SGK’ya başvurup kıdem tazminatı yazısı isteyebilmektedirler. Yani, söz konusu 14 üncü madde, 506
sayılı Kanun’un geçici 81 inci maddesinde yazılı yaş şartı hariç, diğer şartları, tamamlayanlara kıdem tazminatı alarak işyerlerinden ayrılma hakkı
vermiştir. Bu uygulamanın başlaması bir çok yargı kararından sonra başlamıştır. Bu yargı kararlarına bir örnek vermek gerekirse; Yargıtay 9. Hukuk
Dairesinin 2006/2716 E, 2006/8549 K, 4/4/2006 tarihli kararı.
Kanaatimce, bundan sonra yapılan düzenleme İş Kanununa paralel
olabilir. Şayet İş Kanununa paralel bir düzenleme olursa, 15 yıl memur
olarak yani 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi (c) fıkrasına tabi olarak
çalıştıktan sonra bu görevinden ayrılanlara, SGK tarafından emekli ikramiyesi ödenmesi gerekir.
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SONUÇ
Memurluktan ayrıldıktan sonra Emekli Sandığı(4/a) haricinde diğer
sosyal güvenlik kurumlarına tabi(4/a,4/b) çalıştıktan sonra emekli olanlara, 4534 sayılı Kanunun 89 uncu birinci fıkrası gereği emekli ikramiyesi
ödenmemekte idi. Anayasa Mahkemesinin bu fıkranın “Son defa bu Kanun
veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve…” ibaresini iptal ettikten sonra nasıl bir uygulama yapılacağı belirsiz hale geldi.
Ancak, Anayasa Mahkemesi tarafından, benzer düzenleme içeren 2829
sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve 4534 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ilgili hükümleri iptal edilmiştir. Her iki kanun hükmü de belli bir
süre memurluk hizmeti yaptıktan sonra memurluktan ayrılıp, 5510 sayılı
Kanunun 4/a veya 4/b hükümlerine tabi çalışıp buradan emekli olanlara,
memurlukta geçen hizmet süreleri için emekli ikramiyesi verilmemesini
içeriyordu. Anayasa Mahkemesinin bu kanun hükümlerini ısrarlı bir şekilde iptal etmesi, bu şartlarda olanlara emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiği,
farklı bir kanuni düzenlemenin yine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edileceği anlamını taşımaktadır.
Dolayısıyla, yapılacak olan kanuni düzenlemede, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının göz önüne alınması uygun olacaktır.
Bundan sonra kimlere ikramiye ödeneceği konusu yapılacak yeni düzenleme ile belirlenecektir. Şayet Anayasa Mahkemesi iptal kararından
sonra kanuni düzenleme yapılmaz ise memurluktan ayrılan ve başka bir
sigortalı dalından emekli olan(4/a,4/b) herkese memurlukta geçen süre için
emekli ikramiyesi ödenmesi gerekecektir.
Kanaatimce, bundan sonra yapılan düzenleme İş Kanununa paralel
olabilir. Şayet, İş Kanununa paralel bir düzenleme olursa, 15 yıl memur
olarak yani 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi (c) fıkrasına tabi olarak
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Yapılacak yeni düzenleme Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yapılırsa, bu takdirde, daha önce memur olarak çalışıp, bu görevinden ayrıldıktan sonra diğer sigorta kollarına tabi çalıştıktan sonra emekli olanlara, memurlukta çalıştıkları süre kadar emekli ikramiyesi ödenmesi
gerekecektir.
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çalıştıktan sonra bu görevinden ayrılanlara, SGK tarafından emekli ikramiyesi ödenmesi gerekir.
Yapılacak yeni düzenleme Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yapılırsa, bu takdirde, daha önce memur olarak çalışıp, bu görevinden ayrıldıktan sonra diğer sigortalı kollarına(4/a,4/b) tabi çalıştıktan
sonra emekli olanlara, memurlukta çalıştıkları süre kadar emekli ikramiyesi ödenmesi gerekecektir.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, geleceğin çalışanları olan öğrencilerin mesleki
hile ile ilgili algılarını ve uygun olmayan davranışları rapor etme eğilimlerini belirlemek, cinsiyet, öğrencilerin okudukları bölüm ve sınıfın hile
algısı ve rapor etme eğilimi üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, işletme, iktisat ve maliye bölümü öğrencilerine altı adet senaryodan
oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin mesleki hile algıları ile rapor etme eğilimleri arasında pozitif bir ilişki olduğu,
öğrencilerin yolsuzluğa karşı diğer mesleki hile türleri olan finansal tablo
hilesi ve varlık suiistimaline göre daha hassas oldukları, kadınların hileli
davranışlara karşı daha duyarlı oldukları ve rapor etme eğilimlerinin daha
yüksek olduğu, öğrencilerin okudukları bölümün hile algısı ve rapor etme
eğilimi üzerinde kısmen etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Hile, Mesleki Hile, Hile Algısı, Hile İhbar Hattı.
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Abstract
The aim of this study is to determine ,employees of the future, students’
perception of occupational fraud, tendency to report inappropriate behaviour and to determine whether or not the gender, department and class have
an effect on perception of fraud and tendency to report. For this purpose
Akdeniz University Faculty of Business and Administrative Sciences, business administration, economics and finance department students were administered a questionnare consisting of six scenarios. According to survey
results, students’ perceptions of occupational fraud and tendency to report
have a positive relationship, students are more sensitive to corruption rather than the other type of occupational fraud, financial statement fraud and
asset misapprorpiation, women are more sensitive to fradulent bahaviour
and tendency to report are higher, department and class have partly effect
on the perception of fraud and tendency to report.
Key Words: Fraud, Occupational Fraud, Fraud Perception, Fraud Hotline
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1. GİRİŞ
Günümüzde işletmeler bir takım mesleki hile ve güveni kötüye kullanma yöntemleriyle çalışanları tarafından çeşitli kayıplara uğratılmaktadır. Bu duruma düşen işletmeler, hilenin varlığını uzun zaman sonra fark
etmektedirler ya da hiçbir zaman böyle bir hilenin varlığından haberdar
olmamaktadırlar.
Özellikle XX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren finansal skandal haberlerindeki artış, ilgili çevrelerin işletmelerde meydana gelen mesleki hilelere ilgisini artırmıştır. Hemen her gün günlük iş yaşamında meydana
gelen ve kanıksanmış görünen yani çalışanlar tarafından hile olarak algılanmayan pek çok eylem uzman çevrelerce hile olarak adlandırılmaktadır.
Bu çalışmada geleceğin çalışanları olan öğrencilerin mesleki hile ile
ilgili algılarını ve uygun olmayan davranışları rapor etme eğilimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında ilk olarak mesleki hilenin
tanımı, maliyeti ve mesleki hilenin önlenmesi ve tespitinde işletme çalışanlarının önemine ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Daha sonra ise
bu konuda daha önce yapılmış olan çalışmalara ilişkin bir değerlendirme
yapılacaktır. Son olarak ise Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
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Fakültesi öğrencilerine mesleki hile algılarını ve rapor etme eğilimlerini
belirlemeye yönelik olarak uygulanan anketin sonuç ve yorumlarına yer
verilecektir.

2.1. Mesleki Hilenin Tanımı
Hile kelimesinin kökeni Latince “fraus” kelimesine dayanmakta olup
zarar, hata ve aldatma anlamına gelmektedir (Balcı, 2008, 19). Türk Dil
Kurumu Türkçe sözlükte hileyi; “Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika” ve
“çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma” olarak tanımlamaktadır (TDK, http://www.tdk.org.tr). (Erişim tarihi: 29.03.2011)
Mesleki hile ise Sertifikalı Hile Araştırmacıları Birliği (The Association of Certified Fraud Examiners-ACFE) tarafından “ Bir kimsenin, mesleğini, işveren firmanın kaynaklarını veya varlıklarını kasıtlı olarak
kötüye kullanma yoluyla, şahsi zenginleşme için kullanması” olarak tanımlanmıştır (ACFE, 1996: 2). Tanıma göre mesleki hile çalışanların, orta
ve üst düzey yöneticilerin uygunsuz davranışlarının sonucudur ve öğle yemeği için verilen aranın suiistimal edilmesinden veya basit bir hırsızlıktan,
çok karmaşık yatırım dolandırıcılıklarına kadar uzanan her türlü yasadışı
ve adaletsiz davranışı içermektedir (Albrecht ve ötekiler, 2009, 10).
ACFE, kapsamı çok geniş olan mesleki hileleri; varlık usulsüzlükleri,
yolsuzluk ve finansal tablo hileleri adları altında üç ana kategoride toplamıştır (ACFE, 1996, 2).
ACFE raporlarına göre en sık görülen hile türü olan varlık usulsüzlükleri; kurum varlıklarının çalınması, zimmete geçirilmesi veya suiistimali olarak tanımlanabilir (U.S. Department of Justice, 2007, 15) ve nakit
hırsızlığı, fatura usulsüzlüğü, çek tahrifatı, bordro usulsüzlüğü, işletme
kaynaklarının suiistimal edilmesi ve stok hırsızlığı vb. şekillerde gerçekleşebilir.
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2. MESLEKİ HİLE
Bu kısımda mesleki hilenin tanımı, maliyeti, önlenmesi ve tespit edilmesi konusunda işletme çalışanlarının önemine ilişkin açıklamalara yer
verilecektir.
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Yolsuzluk; faillerin, ticari işlemlerde işveren veya diğerlerinin haklarının tersine, nüfuzlarını kendisi veya bir üçüncü kişi için çıkarlar elde etmek için kullanmalarıdır (Lanza, 2003, 10). İkinci en sık karşılaşılan hile
türü olan yolsuzluk; kamu veya özel sektörde çalışan görevlilere imtiyazlı
uygulamaları için ödenen komisyonları içerir ve rüşvet, çıkar uyuşmazlığı,
ekonomik şantaj ve yasa dışı bahşişler şeklinde dört başlık altında incelenebilir (U.S. Department of Justice, 2007, 15).
Finansal tablo hilesi ise, işletmenin finansal durumunun ve faaliyet sonuçlarının kasıtlı olarak yanlış sunumu ya da finansal tablolardaki
açıklamaların veya miktarların atlanması yoluyla başta yatırımcı ve kredi
verenler olmak üzere finansal tablo kullanıcılarını aldatmaya veya yanlış
yönlendirmeye teşebbüs edilmesidir (U.S. Department of Justice, 2007,
15; Rezaee, 2005, 279).
Finansal tablo hileleri; tahrifat, değiştirme, bilinçli maddi hata, ihmal,
kayıtların veya diğer önemli bilgilerin bilinçli olarak yanlış sunumu, bilinçli yanlış yorumlama, muhasebe ilkelerinin, kurallarının, politikalarının
ve ölçme, tanımlama için kullanılan metotların yanlış uygulanması, yetersiz açıklama veya bilinçli ihmal, yasadışı kazanç yönetimi yoluyla muhasebe tekniklerinin saldırgan kullanımı, var olan kural temelli muhasebe
standartları altında muhasebe uygulamalarının maniple edilmesi şeklinde
gerçekleşebilir (Rezaee, 2005, 279).
Finansal tablo hileleri en zor tespit edilen ve belki de bu sebeple oran
olarak mesleki hileler içinde en düşük paya sahip olan hile türü olmakla birlikte en fazla ortalama kayba neden olan hiledir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde (ABD) tespit edilen mesleki hilelerin türlerine ve yıllara,
ortalama kayba ve mesleki hileler içindeki paylarına göre dağılımları Tablo 1’de görüldüğü gibidir.

20

MALİ

ÇÖZÜM

Tablo 1: Mesleki Hile Türlerinin Yıllara Göre Ortalama Kayıp
Miktarları ve Oranları
Yıl
1996
2002
2004
2006
2008
2010

Varlık Usulsüzlüğü
Oran Ort. Kayıp

Yolsuzluk
Finansal Tablo Hilesi
Oran Ort. Kayıp Oran Ort. Kayıp

(%)
81,1
85,7
92,7
91,5
88,7
89,8

(%)
14,8
12,8
30,1
30,8
27,4
21,9

US $
65.000
80.000
93.000
150.000
150.000
100.000

US $
440.000
530.000
250.000
538.000
375.000
175.000

(%)
4,1
5,1
7,9
10,6
10,3
4,3

US $
4.000.000
4.250.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
1.730.000

2.2. Hilenin Maliyeti
Hilenin -doğası gereği- mağdurlara maliyeti tam olarak bilinememektedir. Bunun nedenleri arasında yapılan hilelerin tümünün tespit edilememesinin yanı sıra tespit edilen hile suçlarının işletmenin piyasadaki saygınlığı ve güvenirliliğine zarar verebileceği veya yasal süreç masraflarının
yüksek olması vb. nedenlerle ilgili birimlere bildirilmemesi vardır (Kuloğlu, 2007, 32). Hâlbuki hile ve yolsuzlukların neden olduğu kayıp ve
maliyetin ortaya konması, hilenin önlenmesi ve tespit edilmesinin önemini
ortaya koymak açısından önemlidir.
2008 yılında ACFE tarafından yayımlanan ve 2006-2008 arası dönemi kapsayan mesleki hile ve suiistimal raporunda, hilenin, raporda konu
edilen mağdur işletmelere ortalama maliyetinin yıllık gelirlerinin %7’si olduğu tahmin edilmiştir. Bu rakam ABD’nin yıllık gelirine oranlandığında
sadece ABD’nin mesleki hileye dayalı yıllık gelir kaybı 994 milyar dolar
olarak hesaplanmaktadır. ACFE 2010 raporunda ise hilenin 2009 yılı gayri
safi milli hasıla rakamlarına göre dünya ekonomisine 2,9 trilyon dolara mal
olduğu tahmin edilmektedir (ACFE, 2010, 4). Aynı raporda işletme başına
ortalama kaybın 160 bin dolar olduğu bildirilmektedir (ACFE, 2010, 4).
Hile sonucunda direkt ekonomik kayıpların yanı sıra azımsanamayacak büyüklükte endirekt kayıplar da meydana gelmektedir. Hilenin endi-
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*Veriler ACFE hile ve suiistimal raporlarından derlenmiştir. Bazı hileler birden fazla tür içerdiğinden o yıla ait yüzde toplamı % 100’ü geçmektedir.
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rekt maliyetleri; üretimde azalma, hileye başvuran çalışanların çıkarılması
ve yerine yenilerinin alınması nedeniyle yaşanan verim düşüklüğü, yasal
süreç maliyetleri, işletmelerin itibar kaybı, marka değerinin düşmesi, çalışanların moralinin bozulması, artan işsizlik ve yasal incelemeler dolayısıyla işlerin bozulması şeklinde kendini göstermektedir (ACFE, 1996, 5; Bierstaker, Brody ve Pacini, 2006, 521). Hile nedeniyle işletmelere kesilen
ceza haberleri işletmenin hisse senedi fiyatlarının sert bir şekilde düşmesine ve sıklıkla işletmenin iflasına, işletmenin sahipliğinde önemli değişime ve genelde borsa kotundan çıkarılmasına neden olmaktadır (Carnes ve
Gierlasinski, 2001, 378). Bu maliyetler işletmelere ve doğal olarak tüketicilere hile ve yolsuzlukların operasyonel maliyetleri olarak yansımaktadır
(Carnes ve Gierlasinski, 2001, 379).
Hilenin maliyeti işletme büyüklüğüne bağlı olarak da farklı olmaktadır.
ACFE raporlarına göre küçük işletmelerin hileye karşı savunmasızlığı ve
ortaya çıkarılan her bir hile dolandırıcılık faaliyeti için katlanmak zorunda
oldukları zararlar büyük işletmelerin katlanmak zorunda kaldıkları zararlardan fazladır. Küçük işletmelerin bu kadar büyük kayıplara uğramasının nedeni olarak bu işletmelerin hile tespitinde proaktif davranamamaları
gösterilmektedir (ACFE, 2006, 5).
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2.3. Hilenin Önlenmesi ve Tespitinde Çalışanların ve Hile Algısının
Önemi
Hile, kaynaklarının %24’ünü bu suçla mücadeleye ayıran FBI’a göre
en hızlı büyüyen suç dalıdır (Kuloğlu; 2007, 38). Bu tahmin ve hilenin neden olacağı zararların artarak devam edeceği korkusu ve hilenin önlenmesi
ile ilgili çabaların önemini daha da artırmaktadır.
Mesleki hileler, genelde ilk defa suç işleyenler tarafından gerçekleştirildikleri için faillerin olağan üstü önlemler alarak eylemlerini gizlemeleri dolayısıyla uzun süre ortaya çıkmadan sürdürülebilirler (Ramamoorti,
2008, 526). Ancak yine de meydana gelen hilelerin ortaya çıkarılmasına
neden olan bazı mekanizmalar vardır. ACFE raporlarına göre ABD’de ortaya çıkarılan hilelerin tespit şekilleri Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2’den de görüldüğü gibi yayımlanan tüm hile-suiistimal raporlarında hilelerin ortaya çıkarılmasında en önemli kaynak ipuçlarıdır. Hileli
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işlemlerin en fazla ipuçları aracılığı ile daha sonra ise yönetim incelemesi, iç denetim aracılığı ve kazara ortaya çıktığı görülmektedir. Bu noktada
ipuçlarının hangi kaynaklardan elde edildiği önem kazanmaktadır.
Tablo 2: ABD’de Gerçekleşen Mesleki Hilelerin Tespit Şekillerinin
Yıllara Göre Dağılımı
Mesleki Hile Tespit
Yöntemleri
İpucu
Yönetim incelemesi
İç denetim
Kazara
Hesap uzlaştırma
Evrak inceleme
Dış denetim
Polis bilgilendirmesi
Gözlem
Bilgi teknolojileri kontrolü
İtiraf
İç kontroller
Müşteri kaynaklı ipucu
Anonim ipucu
Satıcı ipucu
Çalışan ipucu

2010

2008

2006

2004

2002

%

%

%

%

%

37,8
17.1
13.7
9.3
6.2
6.2
4.2
1.9
1.7
1.2
0.8
-

46.2
19.4
20
9.1
3.2
23.3
-

34.2
20.2
25.4
12
3.8
19.2
-

39.6
23.8
21.3
10.9
0.9
18.4
-

43
18.6
18.8
11.5
1.7
15.4
8.6
6.2
5.1
26.3

* Veriler ACFE hile ve suiistimal raporlarından derlenmiştir.
Tablo 3’te son beş ACFE raporundaki ipucu kaynakları verilmiştir.

İpucu Kaynağı
Çalışan
Müşteri
Anonim
Satıcı
Ortak/hisse sahibi
Rakip
Fail tanıklığı

2010
%
49.2
17.8
13.4
12.1
3.7
2.5
1.8

2008
%
57.7
17.6
8.9
12.3
9.2
1
-

2006
%
64.1
10.7
18.1
7.1
-

2004
%
59.6
19.7
12.9
15.7
-

* Veriler ACFE hile ve suiistimal raporlarından derlenmiştir.

2002
%
61.1
20.1
14.4
11.8
-
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Tablo 3’e göre en önemli ipucu kaynağı işletmelerin çalışanlarıdır. Yayımlanan tüm ACFE raporlarında ipuçlarının en çok çalışanlar tarafından
rapor edildiği görülmektedir. Bu sonuç hem çalışanların yasa dışı olayları
rapor etmelerinin önemini hem de hile açısından işletmeler için önemli bir
tehdit unsuru olan çalışanların doğru yönlendirilmeleri durumunda yine en
önemli önleme unsuru olabileceklerini göstermesi açısından önemlidir.
Çalışanların tanık oldukları yanlış davranışları rapor etmeleri konusunda iki önemli problem ortaya çıkmaktadır. Her iki problemin de temelinde
algı ile ilgili sorunlar olmakla birlikte çalışanlar öncelikle; düzeltici hareketin yapılacağına inanmama, yönetici veya yönetimin misilleme yapabileceği korkusu, isminin gizli kalacağına inanmama, başka birisinin rapor
edeceğini düşünme ve kiminle temas kuracağını bilememe gibi nedenlerle
yanlış davranışları rapor etmemektedirler (Ferrell ve ötekiler, 2008, 5).
İkinci problem ise çalışanların hangi davranışları hile olarak görüp rapor edecekleri ile ilgilidir. Meydana gelen mesleki hilelerin yaygınlığı ve
kaybın büyüklüğü, insanların hileli bir davranış ile karşılaştıklarında nasıl
davranacaklarını anlama ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yapılan araştırmalar, davranışın yasa dışı veya işletme politikalarına aykırı olmasının
çalışanların bu davranışı her zaman yanlış olarak algılayacağı anlamına
gelmediğini göstermektedir (Baird ve Zelin, 2008, 2). Yapılan araştırmalar
çalışanların yapılan davranışı yanlış olarak görmediklerinde rapor etmediklerini ve bu durumun da çalışanların algısı ve hile ile ilgili bilgisinden
kaynaklandığını göstermektedir (Baird ve Zelin, 2008, 2).
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3. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Bu çalışmada temel alınan ve Baird ve Zelin’in (2008) çalışanların
hile algısı ve raporlama eğilimlerini araştırdıkları çalışmada, hile ile ilgili
bilgi ve algının, davranışların değerlendirilmesinde önemli olduğu, çalışanların hile algılarının rapor etme eğilimlerine etki ettiği ve davranışın
onaylanması ile rapor etme eğilimi arasında pozitif ilişki olduğu bulunmuştur. Kadınlar failin davranışının değerlendirilmesinde erkeklere göre
daha hassas ve daha fazla rapor etme eğiliminde çıkmışlardır. Yapılan çalışmada katılımcıların finansal tablo hilelerine karşı diğer hile türleri olan
varlık usulsüzlükleri ve yolsuzluğa göre daha hassas oldukları ve davranışı
rapor etme eğiliminde oldukları tespit edilmiştir.

Senaryolar aracılığı ile benzer çalışma da Curtis (2006) tarafından yapılmıştır. İhbar hatlarının değerlendirmesinin yapıldığı bu çalışmada, iki
adet senaryo, altı farklı yöntemle 42 adet iç denetçi ile bu iç denetçilerin
kurumlarında çalışan 48 adet çalışana (toplam 90 kişi) uygulanmış, anket
sonuçlarına göre hileli davranışa şahit olan insanların davranışlarını etkileyen en önemli etkenin olayın içeriği olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada
ihbar hattı kullanma konusunda bireye göre olayın önemi (bireyin algısı),
olayı gören bireyin rapor etme ile ilgili sorumluluğu ve rapor etmenin rapor eden bireye potansiyel maliyetinin rapor etme eğilimlerini etkileyen
üç önemli belirleyici unsur olduğuna dair daha önceki çalışmalarda ortaya
konan teoriyi destekleyen sonuçlar elde edilmiştir.
Başkalarının davranışları hakkındaki görüşlerin cinsiyete göre analizini yapan çalışmalar da oldukça fazladır. Yapılan çalışmalarda genelde
kadınlar erkeklere göre etik değerlere daha bağlı, işletme ile ilgili kararlar
alırken etik değerleri daha fazla göz önünde tutan taraf olarak çıkmışlardır.
Gill (2010) tarafından yapılan ve cinsiyetin iş yaşamındaki etik meselelerde önemli olup olmadığının araştırıldığı bu çalışmada da bayanların
erkeklere göre etik meselelere daha duyarlı yaklaştıkları daha hassas oldukları ortaya çıkmıştır.
Lau, Choe ve Ramly (2009) tarafından yapılan ve geleceğin liderleri
olan öğrencilerin etik uyumlarının araştırıldığı çalışmada bayanların erkeklere göre daha etik davrandıkları ortaya çıkmıştır.
Eweie and Brunton’un (2009) Endonezya’da işletme öğrencileri üzerinde cinsiyet, yaş ve iş tecrübesinin karar verme üzerindeki etkilerinin
olup olmadıklarını araştırdıkları çalışmada bayanların, erkeklere göre etik
konusunda daha duyarlı oldukları ortaya çıkmıştır.
Tsahuridui ve Walker’ın (2001) yaptıkları çalışmada bayanlarla erkekler arasında işletme kararları verilirken etik konusuna verilen önem incelenmiş, bayanlar etik konulara daha saygılı, erkekler ise işletme kararları
verirken etik açıdan sorgulanabilir faaliyetler yapmaya veya desteklemeye
daha yatkın çıkmıştır.
Gill (2010) tarafından yapılan ve cinsiyetin iş yaşamındaki etik meselelerde önemli olup olmadığının araştırıldığı çalışmada bayanların erkek-
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lere göre etik meselelere daha duyarlı yaklaştıkları daha hassas oldukları
ortaya çıkmıştır. Başkalarının davranışları hakkında görüşler açısından
cinsiyetler arasında önemli bir farklılık bulunmadığını gösteren çalışmalar
da mevcuttur.
Ford ve Richardson’ın (1994) cinsiyetin davranışlar üzerindeki etkisi
ölçen on dört çalışmanın analizini yaptıkları çalışmada, yedi adet çalışma
bayanların erkeklere göre daha etik davrandığını gösterirken, diğer yedisinde cinsiyet ile etik davranış arasında ilişki bulunamamıştır.
Ahmed, Chung ve Eichenseher’in (2003) işletme öğrencilerinin iş etiği
ve ahlak yargılarının karşılaştırmasını yaptıkları çalışmada ise sosyo kültürel yapının etik algısına etki ettiği bulunmuştur.
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4. ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ HİLE ALGILARI VE RAPOR
ETME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
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4.1.Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Bu çalışmada hileli davranışların tespit edilmesinde ve önlenmesinde
büyük önemi olan ve ipucu kaynağı olarak ilk sırada yer alan çalışanların,
hile algıları ve rapor etme eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma yöntemi olarak, öğrencilerin hile algıları ve rapor etme eğilimlerini tespit etmek amacıyla,
Baird ve Zelin’in (2008) çalışanların hile algısı ve rapor etme eğilimleri ile ilgili olarak ABD’de Midwestern üniversitesinde finansal muhasebe,
yönetim muhasebesi ve işletmenin yasal çevresi derslerinin işlendiği üç
sınıfta 236 öğrenci üzerinde çeşitli davranışların uygunluğu ve öğrencilerin bu davranışları rapor etme eğilimleri konusunda yaptıkları ve 6 adet
senaryodan oluşan bir anket temel olarak alınmıştır.
Baird ve Zelin (2008) tarafından yapılan araştırmada kullanılan anket
formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümün amacı katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesi, ikinci bölümün amacı ise katılımcıların hile algısı ve rapor etme eğilimlerinin ölçülmesidir. İkinci bölümde
tamamı mesleki hileye dayalı altı adet senaryo kullanılmış, senaryoların
ikisi varlık usulsüzlüğü (Senaryo 1 ve 4), ikisi yolsuzluk (Senaryo 2 ve 5),
diğer ikisi ise finansal tablo hilesinden (Senaryo 3 ve 6) oluşturulmuştur.

Baird ve Zelin’in (2008) bu çalışmalarında senaryolar birebir aynı kalmak
kaydıyla katılımcıların yarısına (118 adedinde) tüm faillerin erkek, diğer
yarısına ise tüm faillerin bayan olarak tanımlandığı anketler verilmiş, fail
cinsiyetinin sonuçlar üzerinde her hangi bir etkisi olup olmadığı da araştırılmıştır. Çalışmada her senaryodan sonra katılımcıların görüşlerini isteyen
iki soru sorulmuştur. Birinci sorularda katılımcıların ilgili senaryoda faillin
davranışına ne derece katıldıklarını, ikinci sorularda ise isimsiz ihbar hattı
olsa bu davranışı rapor edip etmeyeceklerini 7’li likert ölçeğinde işaretlemeleri istenmiştir.
Bu çalışmada ise Baird ve Zelin (2008) tarafından geliştirilen senaryolar üzerlerinde herhangi bir oynama yapılmadan Türkçe’ye çevrilmiş,
ancak fail cinsiyeti ile ilgili değişiklik yapılmamış ve tüm katılımcılar için
tek tip soru formu kullanılmıştır. Ayrıca daha yaygın olarak kullanılması
ve katılımcılar açısından cevaplanmasının daha kolay olması dolayısıyla
7’li likert ölçeği yerine 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların senaryodaki davranışa katılıp katılmadıklarını tespit etmeye yönelik soruda
likert ölçeği; “1 kesinlikle katılmıyorum, 2 katılmıyorum, 3 kararsızım, 4
katılıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum” şeklinde oluşturulmuştur. Katılımcıların senaryolardaki davranışları rapor etme eğilimlerini ölçmeye yönelik
soruda ise likert ölçeği; “1 kesinlikle rapor etmezdim, 2 rapor etmezdim,
3 kararsızım, 4 rapor ederdim, 5 kesinlikle rapor ederdim” şeklinde oluşturulmuştur. Anket senaryoları aşağıdaki gibidir:
Senaryo 1: Phil bir danışmanlık firmasında çalışmaktadır. Görevi gereği mesaisi %70’i şehir dışına seyahatler şeklinde geçmektedir. Çalıştığı
firmanın politikası, Phil’in seyahatte olduğu günlerde günlük 40 dolara
kadar yemek masraflarını şirketten geri istemesine imkân tanımaktadır.
Phil’in bu yemek harcamaları için fatura veya harcama belgesi sunması
gerekmemektedir. Çoğu zaman müşteri işletmelerin sağladığı ücretsiz yemek hizmetinden faydalanmasına rağmen Phil rutin olarak günlük 40 dolar
yemek paralarını talep eden raporunu muhasebeye sunmaktadır. Phil geçen
yıl boyunca cebinden ödememiş olduğu yaklaşık 6.000 dolarlık yemek parasını çalıştığı firmadan tahsil etmiştir.
Senaryo 2: Scott, SportsWorld adlı büyük bir spor malzemeleri satış
zincirinin ticari mallar satın alma görevlisidir. Hangi malların hangi teda-
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rikçilerden alınacağına o karar vermektedir. Bir yıl önce Scott’ın kardeşi
egzersiz cihazları toptan satışı yapan ExCo adlı küçük bir işletmeyi satın
almıştır. O günden beri Scott diğer tedarikçilerden aynı veya daha kaliteli
cihazları daha uygun fiyatlara alabilecekken kardeşinin işletmesini kendi
çalıştığı firmanın tek egzersiz cihazları tedarikçisi yapmıştır. Geçen bir yıl
boyunca Scott bu alımlar için kardeşinin firmasına diğer tedarikçilere ödeyeceğinden 20.000 dolar daha fazla para ödemiştir. SportsWorld firmasının
üst yönetiminin Scott’ın kardeşinin ExCo firması ile ilişkisinden haberleri
yoktur. Bu durum SportsWorld firmasının etik politikalarının çiğneyen bir
çıkar çatışması olarak değerlendirilecektir.
Senaryo 3: Jason orta ölçekli bir üretim firmasında muhasebecidir.
Firma faaliyetlerini geliştirmek için yeni yatırımcılar bulma çalışmaları
yapmaktadır. Firmanın amacı 20 milyon dolar toplamaktır. Jason’ın patronu Steve firmasının potansiyel yatırımcılara daha çekici görünmesi için
yüksek kar göstermek istemektedir. Steve, Jason’ın bu yıla ait bazı büyük
danışmanlık giderlerini -uygulamada yasa dışı olmasına rağmen- gelecek
yıla ertelemesini ister. Danışmanlık giderlerini gelecek yıla ertelemek işletmenin karını %20 artmış gösterecektir. Jason işletmenin istediği 20 milyon dolarlık finansın işletmenin başarısı için ne kadar önemli olduğunun
bilincindedir ve patronunun dediğini yaparak danışmanlık giderlerinin gelecek yıla erteler.
Senaryo 4: Mike, Pub tarzında bir restaurant – bar’ın yönetici yardımcısıdır. Hafta içi günlerde gece saat 01:00 da restaurantı kapatmak Mike’ın
görevidir. Restaurant hafta içi günlerde akşam 10:00 a kadar yemek servisi yapmakta, içki servisi kapanışa kadar devam etmektedir. Restaurantda
hafta içi akşam saat 11:00’dan sonra çok az iş olmaktadır bu yüzden Pazartesi- Salı ve Çarşamba günleri akşam saat 11:00 – 01:00 arası restaurantın tek çalışanı Mike’dır. Mike bu akşamlar yalnız olduğu için müşteri
olmadığında genellikle restaurantı erken saatlerde (Kimi zaman saat 11:30
kadar erken) kapatmaktadır ancak patronuna saat 01:00 da kapattığını söylemektedir.
Senaryo 5: Tom orta ölçekli bir üretim işletmesinde satın alma direktörüdür. Yıllardır bu pozisyonda çalıştığı için tedarikçileri iyi tanımaktadır.
Tom ve en büyük tedarikçinin satış temsilcisi her 25.000 dolarlık satın al-
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mada Tom’a 100 dolarlık komisyon verilmesi hususunda anlaşma yaparlar. Tom yetkisini kullanarak -kimi zaman çalıştığı firmanın ihtiyacı bile
olmayan geçen iki yıl içinde bu firmadan gittikçe artan oranda ürün alır.
Tom’un çalıştığı firmanın komisyon alınmasına karşı olan bir politikası
vardır ancak firma yönetimi bu anlaşmadan asla haberdar olamaz.
Senaryo 6: Jake, konut üretimi konusunda uzmanlaşmış yerel bir inşaat firmasının sahibidir. Geçen yıl işler durgunlaşmış ve Jake, işletmesini
ayakta tutabilmek için daha fazla paraya ihtiyaç duymuştur. Jake, bu sebeple bankadan 100 bin dolar kredi talebinde bulunmuştur. Jake’in bankaya
firmasının finansal raporlarını vermesi gerekmektedir. Jake eğer bankaya
firmasının geçen yılki gerçek durumunu gösteren finansal raporlarını verirse kredisinin onaylanmayacağını bilmektedir. Jake, bazı uydurma inşaat
kontratları hazırlayıp firmasının finansal durumunu olduğundan daha iyi
göstererek bankadan krediyi alır.

4.3. Araştırmanın Hipotezleri
Çalışmada öğrencilerin hile algısı ve rapor etme eğilimleri açısından
belirlenen altı adet hipotez aşağıdaki gibidir;
H1= Davranışların onaylanmasında cinsiyet açısından fark vardır.
H2= Davranışların rapor edilmesi eğiliminde cinsiyet açısından fark
vardır.
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4.2. Araştırmanın Örneklemi ve Değişkenleri
Araştırma aracı olarak kullanılan anket formu, Akdeniz Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme ve iktisat ve maliye bölümlerinde yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi, genel muhasebe derslerinin
işlendiği altı sınıfta 1., 2., 3., ve 4. sınıflarda okuyan toplam 229 öğrenciye
uygulanmış, 213 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir.
Çalışmada kullanılan değişkenler, katılımcıların cinsiyetleri, bölümleri
ve sınıfları olarak belirlenmiştir. Bu değişkenler ile öğrencilerden senaryolar aracılığı ile elde edilen hile algıları ve rapor etme eğilimlerine dair
veriler yoluyla değişkenler ve veriler arasındaki ilişkiler tespit edilmeye
çalışılmış, elde edilen veriler SPSS paket istatistik programı ile analiz edilmiştir.
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H3= Öğrencilerin davranışları onaylamaları açısından bölümler arasında fark vardır.
H4= Davranışların rapor edilmesi eğilimi açısından bölümler arasında
fark vardır.
H5= Davranışların onaylanması açısından sınıflar arasında fark vardır
H6= Davranışların rapor edilmesi eğilimi açısından sınıflar arasında
fark vardır.
4.4. Araştırmanına Bulguları
Aşağıda çalışmada elde edilen bulgular; demografik bulgular, tanımlayıcı istatistiki bulgular ve hipotezlerin test edilmesi alt başlıkları altında
değerlendirilmiştir.
4.4.1. Demografik Bulgular
Tablo 4’te katılımcılara ait demografik veriler yer almaktadır.
Tablo 4: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
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Sayı

Bölüm
Yüzde
(%)

Erkek

107

50,2

Kadın

106

49,8

Toplam

213

100

Sınıf
Yüzde

Bölüm

Sayı

İşletme
İktisat
Maliye

85
65
63

(%)
39,9
30,5
29,6

Toplam

213

100

Sınıf

Sayı

1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Toplam

56
65
47
45
213

Yüzde
(%)
26,3
30,5
22,1
21,1
100

Tablo 4’e göre ankete katılan öğrencilerin 107 tanesi erkek, 106 tanesi
kadın olup, erkekler toplamın %50,2 sini, kadınlar ise %49,8’ini oluşturmaktadır. Sınıflara göre dağılımda, en fazla katılım 2. sınıf öğrencilerinden
olmuştur. Toplamın %30,5’i ikinci sınıf öğrencisi, %26,3’ü 1. sınıf öğrencisi, %22,1’i 3. sınıf ve %21,1’i de 4. sınıf öğrencilerinde oluşmaktadır.
Bölümlere göre en yüksek katılım oranı ise %39,9 ile işletme öğrencilerinde olmuştur. İşletme bölümünü %30,5 ile iktisat, % 29,6 ile Maliye bölümü öğrencileri izlemektedir.
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4.4.2. Tanımlayıcı İstatistiki Bulgular
Çalışmada öncelikle ankete katılan öğrencilerin, verilen altı adet senaryodaki faillerin davranışlarını ne ölçüde onayladıkları, bu davranışları
rapor etme eğilimleri ve bu iki eğilim arasındaki ilişki anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu sebeple Tablo 5’te öğrencilerin senaryolardaki davranışlara dair
onayları ile ilgili ortalamalar, Tablo 6’da ise bu davranışları rapor etme
eğilimleri ile ilgili ortalamalar verilmiştir.
Tablo 5: Öğrencilerin Senaryolardaki Davranışları Onaylama
Durum Ortalamaları
Senaryo 1
Senaryo 2
Senaryo 3
Senaryo 4
Senaryo 5
Senaryo 6

N
213
213
213
213
213
213

Minimum
1
1
1
1
1
1

Maksimum
5
5
5
5
5
5

Ortalama
2.88
2.00
2.47
2.23
1.95
2.62

Standart Sapma
1.411
1.131
1.172
1.213
1.065
1.311
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Öğrenciler 2, 3, 4 ve 5 nolu senaryolarda faillerin davranışlarını onaylamamış, senaryo 6 ve senaryo 1 deki faillerin davranışlarını ise onaylanabilir bulmuşlardır. Ortalamalara bakıldığında en kabul edilemez davranışlar senaryo 5 (Ort: 1,95) ve senaryo 2 (Ort: 2,00) deki yolsuzluk ile ilgili
davranışlardır. Yolsuzlukla ilgili davranışları sırasıyla varlık suiistimali ile
ilgili senaryo 4 ve finansal tablo hilesi içeren senaryo 3’teki faillerin davranışları takip etmektedir. Senaryo 1 ve özellikle Senaryo 6’da faillerin
davranışları ortalamaların çok az üzerinde olmakla birlikte kabul edilebilir
bulunmuştur. Bu sonuçlar Baird ve Zelin (2008) tarafından yapılan çalışma
sonuçları ile çelişmektedir. Baird ve Zelin (2008) tarafından ABD’de yapılan çalışmada ise öğrenciler hiçbir davranışı onaylamamışlardır.
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Tablo 6: Öğrencilerin Senaryolardaki Davranışları Rapor Etme
Eğilimleri
Senaryo 1
Senaryo 2
Senaryo 3
Senaryo 4
Senaryo 5
Senaryo 6

N
213
213
213
213
213
213

Minimum
1
1
1
1
1
1

Maksimum
5
5
5
5
5
5

Ortalama
3.09
4.03
3.41
3.40
3.87
3.19

Standart Sapma
1.255
.976
1.169
1.219
1.001
1.235

Öğrencilerin senaryolardaki davranışları rapor etme eğilimlerine bakıldığında tüm davranışları rapor etme eğiliminde oldukları görülmektedir.
Ortalamalara bakıldığında öğrenciler bir önceki analize paralel olarak en
çok senaryo 2 (Ort: 4,03) ve senaryo 5’teki (Ort: 3,87) davranışları rapor
etme eğilimdedirler. Bu ortalamaları yine senaryo 3 ve senaryo 4 teki davranışları rapor etme eğilimleri izlemektedir. En düşük rapor etme eğilim
ortalamaları ise senaryo 1 ve senaryo 6’daki faillerin davranışlarıdır. Tablo
6’da görülen en önemli sonuçlardan birisi öğrencilerin Tablo 5’e göre senaryo 1 ve senaryo 6’daki faillerin davranışlarını onaylıyor görünmelerine
rağmen rapor etme eğilimde olduklarıdır. Bu sonuçlar daha önce Bair ve
Zelin (2008) tarafından yapılan çalışma sonuçlarıyla da paralellik taşımaktadır. Baird ve Zelin’in (2008) çalışmasında da katılımcıların tüm davranışları rapor etme eğiliminde oldukları görülmüştür.
Öğrencilerin senaryolardaki davranışları onaylama ve rapor etme eğilimleri arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılması amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7: Öğrencilerin Davranışları Onaylama ve Rapor Etme
Eğilimleri Arasındaki İlişki
Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo Senaryo
1
2
3
4
5
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Pearson
Correlation

32

-.681*

-.534*

-.764*

-.714*

-.604*

Senaryo
6
-.802*

*Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)
Öğrencilerin, senaryolardaki davranışları ne kadar az onaylıyorlarsa
o kadar fazla rapor etme eğiliminde olmaları beklenmektedir. Tablo 7’ye
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göre tüm senaryolar için öğrencilerin davranışları onaylamaları ile rapor
etme eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuç
Baird ve Zelin’in (2008) çalışmasının sonuçları ile de tutarlıdır.
4.4.3. Hipotezlerin Test Edilmesi
Bu bölümde araştırmanın amacı olarak belirlenmiş olan hipotezler sınanmıştır. H1, H2 hipotezleri için “bağımsız örneklem için t testi”; H3,
H4, H5 ve H6 hipotezleri için ise “tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” ve
“Tukey” testleri uygulanmıştır.
H1 hipotezinin test edilmesi amacıyla bağımsız örneklem için t testi
yapılmıştır. T testi sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8: Cinsiyetin Davranışların Onaylanma Durumu Üzerindeki
Etkisi
Bağımsız Örneklem İçin T Testi (Independent Samples T Test)
Senaryo 1
Senaryo 2
Senaryo 3
Senaryo 4
Senaryo 5
Senaryo 6

T
2.111
1.767
2.215
-.634
2.145
4.259

Sig (2-tailed)
.036*
.079
.028*
.527
.033*
.000*

Cinsiyete göre senaryolardaki faillerin davranışlarının onaylanmasında
kadınlar ile erkekler arasında senaryo 1, senaryo 3, senaryo 5 ve senaryo 6’
da anlamlı derecede farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. H1 hipotezi senaryo
1, senaryo 3, senaryo 5 ve senaryo 6 için kabul edilmiş, senaryo 2 ve senaryo 4 için reddedilmiştir. Bu sonuç Baird ve Zelin’in (2008) çalışmasındaki
sonuçlarla da uyumludur.
H2 hipotezinin test edilmesi içinde H1 hipotezinde olduğu gibi bağımsız örneklem için t testi yapılmıştır. T testi sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur.
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*Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)
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Tablo 9: Cinsiyetin Davranışları Rapor Etme Durumu Üzerindeki
Etkisi
Bağımsız Örneklem İçin T Testi (Independent Samples T Test)
Senaryo 1
Senaryo 2
Senaryo 3
Senaryo 4
Senaryo 5
Senaryo 6

T
-2.662
-1.982
-1.733
-.023
-1.780
4.472

Sig (2-tailed)
.008*
.049*
.085
.982
.076
.000*

*Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)
Tablo 9’da görüldüğü gibi kadınlarla erkekler arasında rapor etme
eğilimleri açısından da farklılık vardır. Tüm katılımcıların bütün senaryolardaki davranışları rapor etme eğiliminde olmalarına rağmen senaryo 1,
senaryo 2 ve senaryo 6’da kadınlar ile erkeklerin rapor etme eğilimleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Kadınların hileli davranışlara karşı
erkeklere göre daha duyarlı oldukları görülmüştür. H2 hipotezi senaryo
1, senaryo 2 ve senaryo 6 için kabul edilmekte, senaryo 3, senaryo 4 ve
senaryo 5 için ise reddedilmektedir. Bu sonuçta Baird ve Zelin’in (2008)
çalışmasındaki sonuçlarla uyumludur.
H3 hipotezinin test edilmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 10’da sunulmuştur.
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Tablo 10: Bölümün Davranışların Onaylanma Durumu Üzerindeki
Etkisi
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

34

Senaryo 1
Senaryo 2
Senaryo 3
Senaryo 4
Senaryo 5
Senaryo 6

F
3.827
.386
3.975
5.681
13.912
6.808

*Correlation is significant at the 0,05 level

Sig.
.023*
.68
.02*
.004*
.095
.001*
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Tablo 10’da görüldüğü gibi davranışların onaylanması konusunda
bölümler arasında farklılık vardır. Tukey testi sonuçlarına göre senaryo
1’de maliye-işletme ve maliye-iktisat bölümleri arasında (0.05 anlamlılık düzeyinde gruplar arası farklar sırasıyla -0.559 ve -0.601) senaryo 3’te
maliye-işletme ve maliye-iktisat bölümleri arasında (0.05 anlamlılık düzeyinde gruplar arası farklar sırasıyla -0.461 ve -0.519), senaryo 4’te maliyeişletme ve maliye-iktisat bölümleri arasında (0.05 anlamlılık düzeyinde
gruplar arası farklar sırasıyla -0.567 ve -0.637) ve senaryo 6’da maliyeişletme ve maliye-iktisat bölümleri arasındaki farklılıklar (0.05 anlamlılık
düzeyinde gruplar arası farklar sırasıyla -0.626 ve -0.781) anlamlıdır. H3
hipotezi senaryo 1, senaryo 3, senaryo 4 ve senaryo 6 için kabul edilmekte,
senaryo 2 ve senaryo 5 için reddedilmektedir.
H4 hipotezinin test edilmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 11’de sunulmuştur.
Tablo 11: Bölümün Davranışların Rapor Edilmesi Durumu
Üzerindeki Etkisi
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
Senaryo 1
Senaryo 2
Senaryo 3
Senaryo 4
Senaryo 5
Senaryo 6

F
1.251
.467
1.693
40.635
1.412
5.554

Sig.
.288
.628
.187
.133
.246
.004*

Tablo 11’de görüldüğü gibi davranışların rapor edilmesi eğilimi açısından sadece senaryo 6 da bölümler arasında anlamlı farklılık vardır. Yapılan
Tukey testi sonucunda maliye bölümü ile iktisat bölümü öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (0.05 anlamlılık düzeyinde
gruplar arası fark 0.710). H4 hipotezi senaryo 6 için kabul edilmekte, diğer
senaryolar için reddedilmektedir.
H5 hipotezinin test edilmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 12’de sunulmuştur.
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Tablo 12: Sınıfın Davranışların Onaylanma Durumu Üzerindeki
Etkisi
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
Senaryo 1
Senaryo 2
Senaryo 3
Senaryo 4
Senaryo 5
Senaryo 6

F
1.227
.835
2.482
1.395
.483
2.899

Sig.
.301
.476
.062
.245
.694
.036*

*Correlation is significant at the 0,05 level
Tablo12’de davranışların onaylanması açısından senaryo 6’da sınıflar
arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir, ancak yapılan Tukey testi
sonuçlarına göre farklılık tespit edilememiştir. H5 hipotezi tüm senaryolar
için reddedilmektedir.
H6 hipotezinin test edilmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 13’te sunulmuştur.
Tablo 13: Sınıfın Davranışların Rapor Edilmesi Durumu Üzerindeki
Etkisi
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
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Senaryo 1
Senaryo 2
Senaryo 3
Senaryo 4
Senaryo 5
Senaryo 6

36

F
.797
1.456
1.306
.173
.075
1.749

Sig.
.497
.228
.274
.914
.974
.158

Tablo 13’te görüldüğü gibi davranışların rapor edilmesi eğiliminde sınıflar arasında farklılık bulunamamıştır. H6 hipotezi tüm senaryolar için
reddedilmektedir.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Mesleki hilelerin önlenmesi ve tespitinde çalışanların hile ihbarları en
önemli mekanizmaların başında gelmektedir. Bu sebeple çalışanların hile
algısı ve raporlama eğilimleri büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada geleceğin çalışanları olan öğrencilerin hile algıları ve rapor etme eğilimleri
araştırılmıştır.
Analiz sonuçlarına göre araştırmada aşağıdaki önemli bulgulara ulaşılmıştır;
• Öğrenciler senaryo 2, senaryo 3, senaryo 4 ve senaryo 5’te yapılan
davranışı onaylamamış, senaryo 1 ve senaryo 6’da çok az bir farkla onaylamışlardır. Çalışma sonuçlarına göre katılımcılar tarafından en az onaylanan davranışlar senaryo 2 ve senaryo 5’teki yolsuzlukla ilgili faaliyetlerdir. Halbuki Baird ve Zelin (2008) tarafından yapılan çalışmada ise en az
onaylanan davranışlar senaryo 3 ve senaryo 6’daki finansal tablo hileleri
ile ilgili faaliyetler olmuştur. Baird ve Zelin (2008) tarafından yapılan çalışmada tüm davranışlar yanlış olarak değerlendirilmiş olmakla birlikte en
az zararlı olarak senaryo 1’deki varlık usulsüzlüğü ile ilgili olan davranış görülmüştür. Bu çalışmada da da en kabul edilebilir davranış olarak
senaryo1’deki davranış çıkmıştır ancak, bu davranış Baird ve Zelin’in çalışmasındaki sonuçların aksine, senaryo 6’daki davranışla birlikte az farkla
da olsa kabul edilebilir bulunmuştur. Bu çalışmada bu iki hile türü ile ilgili
sonuçlarda özellikle senaryo 1’deki davranışın yanlış anlaşılmış olabileceği, geçmiş deneyimlerin ve ön yargıların etkili olabileceği kanısını taşımaktayız, zira anket önce yakın çevreden küçük bir grup üzerinde denenmiş ve verilen cevaplar detaylı olarak tartışılmış, öncelikle senaryo1’de
failin davranışının çoğu denek tarafından hile olarak değerlendirilmediği,
deneklerin, işletmenin günlük 40 dolar yemek parasını vermeyi kabul ettiğini, bu parayı harcayıp harcamamanın kişinin kendisine inisiyatifinde
olduğu ve bu paranın o kişinin hakkı olduğu düşüncesine sahip oldukları
görülmüştür.
• Öğrencilerin, senaryo 1 ve senaryo 6’daki davranışları az farkla da
olsa onaylıyor olmalarına rağmen tüm davranışları rapor etme eğiliminde
oldukları saptanmıştır. Öğrencilerin davranışları onaylama ve rapor etme
eğilimleri arasında da negatif korelasyon olduğu görülmüştür. Öğrenciler
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en az kabul edilebilir buldukları davranışları en çok rapor etme eğilimi
göstermişlerdir.
• Öğrencilerinin davranışları onaylamaları üzerinde cinsiyetin etkisinin olduğu görülmüştür. Senaryo 1, senaryo 3, senaryo 5 ve senaryo 6’da
kadınlarla erkekler arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlı farklılıklar
olduğu, kadınların hileli davranışlara karşı erkeklere göre daha duyarlı oldukları görülmüştür.
• Davranışları rapor etme eğiliminde de cinsiyetin etkisinin olduğu
tespit edilmiştir. Senaryo 1, senaryo 2 ve senaryo 6’da kadınlarla erkekler
arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlı farklılıklar olduğu, kadınların
hileli davranışları rapor etme eğiliminin erkeklere göre daha fazla olduğu
görülmüştür.
Çalışma, bireylerin davranışı onaylamadıkları zaman rapor edebileceklerini göstermektedir. Çalışma sonuçları aynı zamanda hile tespitinde
ipuçlarının önemli olduğunu gösteren ACFE raporlarındaki anket sonuçlarını da desteklemektedir. Çalışmada tespit edilen bir diğer önemli bulgu da
senaryolardaki davranışların tüm bireyler tarafından hile olarak görülmediğidir. Bu sonuç işletmelerin çalışanlarına hile farkındalığı ve hileyi rapor
etme konularında eğitim vermesi gerektiğini göstermesi açısından önemlidir. İşletmelerin detaylı kurumsal uygulama kurallarına sahip olmaları bu
problemin çözümünde yardımcı olabilecektir.
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6. ÇALIŞMANIN SINIRLILIKLARI
Bu çalışmanın sonuçları sadece bir üniversitede iktisadi ve idari bilimler fakültesindeki belirli dersleri alan öğrenciler üzerinde gerçekleştirildiği
için tüm öğrenciler için genellenememektedir Çalışmanın gerçek olmayan
durum senaryosu üzerinden yapılması da çalışmanın bir diğer sınırlılığıdır.
Çünkü gerçek durumda kişiler ankette verdikleri tepkilerden farklı tepkiler
verebileceklerdir.
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HAK KAZANMADIĞI YILLIK ÜCRETLİ İZNİ KULLANAN İŞÇİ
İŞYERİNDEN AYRILIRSA İŞVEREN İŞÇİDEN İZİN ÜCRETİNİ
TALEP EDEBİLİR Mİ?
Erol GÜNER*

II. YASAL DÜZENLEME:
Yıllık ücretli izin ile ilgili yasal düzenlemeler 4857 sayılı İş Yasası’ nın
53 – 61. maddeleri ile 60. maddeye istinaden çıkarılan Yıllık Ücretli İzin
Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Söz konusu yasa ve yönetmelik hükümleri bağlamında yıllık ücretli izin ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız.
a- Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma; İşçinin, yıllık ücretli izin hakkından yararlanabilmesi için işyerinde deneme süresi de içinde olmak üzere ilk çalışmaya başladığı günden itibaren en az bir yıl çalışmış olması
gereklidir (4857/53-I. Md. ). “ “Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni
kullanma dönemi “ başlıklı 54. maddesine göre;
“ MADDE 54. - Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin
hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları
*

Baş İş Müfettişi
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I.GİRİŞ:
Anayasanın 50. Maddesinin çalışanlara tanıdığı dinlenme hakkının bir
kısmını yıllık ücretli izin hakkı oluşturmaktadır. Yıllık ücretli izin, işçilerin yılın belirli bir döneminde dinlenerek güç kazanmaları açısından büyük önem taşımaktadır. İşçilerin tek gelir kaynaklarının ücret geliri olup,
dinlenme amacının gerçekleşmesi için işçinin ücret kaybına uğramaması gerekmektedir. Bu sebeple, yıllık ücretli izin hakkının temelinde, işçi
ücretinin ödenmesine devam edilerek işçinin dinlenmesinin sağlanması
bulunmaktadır. İşçinin, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçmesi mümkün
değildir (4857 sayılı İş Yasası 53-II. Md. ).
Makalemizde yıllık ücretli izin ile ilgili yasal çerçeve içinde bilgi verildikten sonra makalemizin başlığını oluşturan konuyu irdelemeye çalışacağız.
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süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun
kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de
hesaba katılır.
Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar
hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır.
İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet
yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde hükümleri gereğince
hesaplanır.
İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde
kullanır.
Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin
işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna
veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin
hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. “
İşverenin İş Yasası kapsamına giren işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin, aynı işverenin işyerlerinde İş Yasası kapsamına girmeksizin geçirmiş
oldukları süreler de hesaba katılacaktır (4857/54-I. Md. ). Ayrıca, bir işyeri İş Yasası’ nın kapsamı içinde yer alırken İş Yasasının uygulama alanı
dışına çıktığında, önceden kazanılmış olan yıllık ücretli izin hakkı ortadan
kalkmayacak, işçi yıllık izin hakkını kullanmışsa, izin ücreti geri istenmeyecektir.
Yıllık ücretli izne hak kazanmak için İş Yasası’ nın aradığı bir hizmet
yılıdır. Bununla birlikte, İş Yasası’ nın 55. Maddesinde düzenlenen süreler
bir yılın hesaplanmasında çalışılmış gibi dikkate alınacaktır.
Bir yıllık süre içinde İş Yasasının 55. Maddesindeki haller dışında işçinin devamının kesilmesi halinde, devamsızlık süresi izine hak kazanmak
için dolması gerekli bir yıllık süreye eklenir ve bu şekilde işçinin izne hak
kazandığı tarih ortaya çıkar (4857/54-II. Md.).

İş Yasasına göre, süreksiz işlerde çalışanlara yıllık ücretli izin hükümleri uygulanmaz (4857/10-II. Md.). Ayrıca, niteliklerinden ötürü bir yıldan
az süren mevsim ve kampanya işyerinde çalışanlara da yıllık ücretli izne
ilişkin hükümler uygulanmayacaktır (4857/53-III. Md. ).
Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar, yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanacak ve farklı işleme
tabi tutulmayacaklardır (Yıllık Ücreti İzin Yönetmeliği 13-I. Md. ).
b- Yıllık Ücretli İzin Süresi; İşçinin yıllık ücretli izin hakkı, işyerinde
çalışma süresine yani kıdemine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İş
Yasasının 53. maddesinde bu süreler açıkça düzenlenmiştir. “ Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri “ başlıklı 53. maddesine göre;
“MADDE 53. - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi
de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin
verilir.
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya
işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri
uygulanmaz.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a. Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
b. Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
c. Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, Az olamaz.
Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.”
İş Yasasına göre, işçi her hizmet yılına karşılık yıllık iznini gelecek
hizmet yılı içinde kullanacaktır (4857/54-IV. Md.). Yıllık ücretli izin süresine denk gelen ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri yıllık
ücretli izin süresinden sayılmaz. İşveren bu süreleri yıllık ücretli izin süresine eklemek zorundadır. İşveren tarafından işçiye bir yıl içinde verilmiş
bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler ile dinlenme ve hastalık izinleri
yıllık ücretli izinden mahsup edilmeyecektir (4857/56-IV, V. Md. ).
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Yıllık ücretli izin süreleri işveren tarafından bölünemez. Yıllık ücretli
iznin işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Yıllık ücretli iznin amacı, işçinin dinlenmesidir. Bu sebeple, bu sürelerin bir bütün
olarak kullanılması esastır. Ancak, Yasa bir konuda esneklik tanımış ve
izin sürelerinin tarafların anlaşması ile bir parçası on günden az olmamak
üzere ve en çok üçe bölünebileceğini düzenlemiştir.
İşçi, istediği ve iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçireceğini belgelemesi koşulu ile işveren dört güne kadar ücretsiz
yol izni vermek zorundadır (4857/56-VI. Md.). Ancak dört günlük ücretsiz
yol izninin işçinin hakkı olan izin süresinin tamamında dikkate alınması
yerinde olacaktır. Aksi halde işçi iznini 3 parça halinde kullandığı zaman
her izin dönemi için 4 günlük ücretsiz yol izni isteyebilecek ve toplam 12
günlük ücretsiz izin kullanacaktır ki, böyle bir düzenleme işyeri ve işverenler için olumsuz sonuçlar doğuracak ve madde hükmünün ruhuna uygun düşmeyecektir.
İşçinin yıllık ücretli izin hakkından vazgeçmesi söz konusu değildir.
(4857/53-II. Md. ). Dolayısıyla, işçiye sadece yıllık ücretli izin süresine ait
ücretin ödenmesi ve işçinin yıllık ücretli izin süresinde çalıştırılması söz
konusu olmayacaktır.
c- Yıllık Ücretli İznin Kullanılması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından İş Yasasının 60. Maddesine dayanılarak “ Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği “ çıkarılmıştır (R.G., T. 03.03.2004, S. 25391). Bu
yönetmeliğe göre, işçi sayısı, yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya
işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam
üç kişiden oluşan izin kurulu oluşturulacaktır (Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 15-I. Md. ). İşçi sayısı yüzden az olan işyerlerinde, izin kurulunun
görevleri, işveren ve işveren vekili veya bunların görevlendireceği bir kişi
ile işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci tarafından yerine getirilecektir (Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 18. Md.). Yıllık Ücretli İzin
Yönetmeliği’ ne göre, işçi hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirecektir (Yıllık
Ücretli İzin Yönetmeliği 7-I. Md.). İzin kurulu veya işveren, işçinin istediği izin kullanma talebi ile bağlı değildir. İzin sırasını ve nöbetleşmesini
göstermek amacıyla düzenlenecek çizelgede işçinin talebi ve iş durumu

dikkate alınacaktır. Aynı tarihe denk gelen izin isteklerinde, işyerindeki
kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler
belirlenecektir. Yol izni alanlar bu süreyi kullanmadan işe dönecek olurlarsa, işveren bu işçileri anılan sürenin bitiminden önce işe başlatmayabilir
(Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 8. Md ).
İşveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki
süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulamasına başvurabilir (Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 11-I. Md ). İşyerinde
bakım, onarım gibi işlerin yapılabilmesi için toplu izin uygulaması yoluna
başvurulabilmektedir.
İşveren işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin
kayıt belgesi tutmak zorundadır(Yıllık Ücretli İzin Yönet. 6. Son Md ).
Çocuk ve genç işçilere (15 yaşını tamamlamış, 18 yaşını bitirmemiş kişi) verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine göre; Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak, yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç
işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabilir. Okula
veya eğitime devam eden çocuk ve genç işçilere yıllık ücretli izinlerin
okulların tatil olduğu, kursa ve diğer eğitim programlarına devam
edilmediği dönemlerde verilir.
d- Cezai Müeyyideler; 4857 sayılı İş Yasası’nın Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık başlıklı 103. Maddesi yıllık ücretli izin düzenlemeleri
ile ilgili idari para cezası yaptırımlarını hüküm altına almıştır. Bu madde
hükmüne göre; Yıllık ücretli izni bu kanunun 56. Maddesine aykırı olarak
bölen veya izin ücretini 57. Maddenin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen usule aykırı olarak ödeyen veya eksik ödeyen veya 59.maddedeki hak
edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi halinde bu izne ait
ücreti ödemeyen veya 60. Maddede belirtilen yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya
işveren vekiline bu durumda olan her işçi için 01.01.2010 tarihi itibariyle
204 YTL. idari para cezası verilecektir.
e- İzin Sürelerinin Tespitinde Hakkazanılan Tarih İle Kullanılan
Tarihin Önemi; Yukarıda belirtilen yasa ve yönetmelik hükümleri göz
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önünde bulundurulduğunda; yıllık ücretli izin sürelerinin tespitinde hakkazanılan ve kullanılan tarihin önemi, işçilerin kıdemine ve belli yaşlarına
göre kullandırılacak yıllık ücretli izinlerde önemli olmaktadır. 4857 sayılı
İş Yasası’ nın 53. maddesine göre; Yıllık ücretli izin süresi, hizmet
süresi; a- Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden, bBeş yıldan fazla ve on beş yıldan az olanlara 20 günden, c- On beş yıl (On
beş yıl dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamayacaktır. Kanun,
koruyucu yapısı içinde bir istisna getirmiştir. Buna göre, on sekiz ve daha
küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık
ücretli izin süresi yirmi günden az olmayacaktır (4857/53-V. Md. ). Kanundaki bu süreler asgari olup, toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmeleri ile
artırılabilir (4857/53-Son Md.).
Uygulamada işveren, işveren yetkilileri ve işçiler şu soru ile karşımıza
çıkmaktadırlar.
Soru: İşçinin izin kullandırılan tarihteki kıdemine ve yaşına göre mi,
yoksa hakkazandığı tarihteki kıdemine ve yaşına göre mi izin süresini belirleyip kullandıracağız ?
Cevap: 4857 sayılı İş Yasası’ nın 53. maddesi ile bir yıllık süre içinde
İş Yasasının 55. Maddesindeki haller dışında işçinin devamının kesilmesi
halinde, devamsızlık süresi izine hak kazanmak için dolması gerekli bir
yıllık süreye eklenir ve bu şekilde işçinin izne hak kazandığı tarih ortaya
çıkar yönündeki 54. maddesi hükümleri dikkate alındığında; hakkazandığı
tarihteki kıdemine ve yaşına göre yıllık izin süresinin belirlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. İş Yasasının, işçi her hizmet yılına karşılık
yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanacaktır yönündeki hüküm de
bu durumu desteklemektedir(4857/54-IV. Md.).
10 yıl çalışan ve hiç izin kullanmayan bir işçiye yıllık ücretli izin süresine ilişkin ücretinin belirlenmesinde 5 yıla kadar 14, 5-10 yıl arasındaki
süre için ise her yıl için 20 gün dikkate alınması gerekmektedir.
6 yıl hiç izin kullanmayan işçiye izin kullandırılması durumunda, 6
yılın izni her yıl için 20 gün değil, 1 -5 yıl için her yıl 14 gün, 6. yıl izni ise
20 gün olarak kullandırılıp ücreti ödenecektir.
On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki
işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamayacaktır. İşçi
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III. HAK KAZANMADIĞI YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ
KULLANAN İŞÇİ İŞYERİNDEN AYRILIRSA İŞVEREN
İŞÇİDEN İZİN ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
İşçinin, yıllık ücretli izin hakkından yararlanabilmesi için işyerinde deneme süresi de içinde olmak üzere ilk çalışmaya başladığı günden itibaren
en az bir yıl çalışmış olması gereklidir (4857/53-I. Md. ).
4857 sayılı İş Yasası’ nın 54. maddesine göre; İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının
doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve 54 ve 55 inci
madde hükümleri gereğince hesaplanmaktadır.
İşçi 54 ve 55. maddesindeki hükümlere göre hesaplanacak her hizmet
yılına karşılık, yıllık iznini, gelecek hizmet yılı içinde kullanacaktır.
İşçiye yıllık ücretli izni işveren tarafından kendi insiyatifi veya işçinin
talebi ve kendisinin de onayı ile izne hak kazanmadan önce kullandırılmasında yasal bir engel bulunmamaktadır. Böyle bir durumda sadece, işçinin
gelecek izin hakkı kullandığı tarihe göre değil, izin hakkının doğduğu tarihe göre hesaplanacaktır.
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yıllık ücretli izne hakkazandığı tarihteki yaşı belirtilen bu yaş sınırları içinde ise yıllık ücretli izin süresi de 20 günden az olamayacaktır. Örneğin, 17
yaşında yıllık ücretli izne hakkazanan bir işçiye izni 19 yaşında kullandırılıyor ise izne hakkazandığı tarihte 17 yaşında olması nedeni ile yıllık
ücretli izin süresi 20 günden az olamayacaktır. Diğer bir örneğe göre ise,
işçi 49 yaşında yıllık ücretli izne hakkazanmasına rağmen iznini 51 yaşında kullanıyor ise yıllık ücretli izin süresi 20 gün değil, kıdemine göre
belirlenecek süre kadar olacaktır.
Bu tespit ve değerlendirmeler bağlamında; yıllık ücretli iznin kullandırılmasında kullanıldığı tarihe göre değil, hak kazandığı tarihe göre izin
hakkının ve sürelerinin belirlenmesi düşünülmektedir.
Yıllık ücretli izinlerin kullandırılmaması ve işçiye izin ücretinin ödenmesi durumunda yapılan hesaplama ( ki bu hesaplama idari ve yargı kararlarınca da kabul edilmektedir. ) konuya açıklık getirmektedir. 4857 sayılı İş
Yasası’ nın 59. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, işçi hiç izin kullanmadan işyerinden ayrılması durumunda kıdemine göre belirlenen toplam izin
süreleri ile son günlük ücreti çarpılarak tahakkuk ve tediye edilmektedir.
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Yıllık ücretli izne hak kazanmadan izni kullandırılan işçi izne hak kazanma tarihinden önce işyerinden ayrılması durumunda, işveren kendi insiyatifi veya işçinin talebi ve kendisinin onayı ile işçiye kullandırdığı ve
ücretini ödediği izin ile ilgili olarak işçiden herhangi bir talepte bulunabilecek midir? Bu soruya vereceğimiz cevap belirteceğimiz durumlara göre
iki şekilde olabilecektir. Birinci cevap; işveren işçiye hak kazanmadığı izni
kullandırırken işçiden imzasını taşıyan bir dilekçe alması ve hak kazanmadan kullandırılan izin için ödenen ücretin, izne hak kazanma tarihinden
önce işyerinden ayrılması halinde ödeneceği taahhüdünün alınması halinde izin ücretinin talep edilebileceği şeklinde olacaktır. İkinci cevap ise;
işverenin yukarıda belirtildiği şekilde bir dilekçe ve taahhüt alınmaması
durumunda işçiden herhangi bir talepte bulunamayacağı, hak kazanılmadan kullandırılan iznin 4857 sayılı İş Yasası’ nın 55. maddesinde belirtilen
“ işveren tarafından verilen diğer izinler “ kapsamında değerlendirileceği
şeklinde olacaktır.
Birinci cevapta belirttiğimiz ve işçiden alınacak taahhütname kanuna
aykırı bir düzenleme değildir. Ayrıca, 4857 sayılı İş Yasası’ nın 45. maddesinin “ Saklı haklar “ başlığında düzenlenen hükümlerine de muhalefet
edildiği düşünülmemektedir.
“ MADDE 45. - Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili,
ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere
ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla tanınan haklarına aykırı
hükümler konulamaz.
Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış
haklar saklıdır. “
Yıllık ücretli izne hak kazanmadan iznin kullandırılması yasa ile tanınan bir hak değildir. Yasa da belirtilen bir hak, işçilere daha elverişli olacak
şekilde değiştirilebilir veya yasaya aykırı olmayan yeni bir hak yaratılabilir. Makale konumuzda, yasada yer almayan bir hak tarafların ortak iradesi
ile sağlanmakta ve ancak bu hak belirli şartlara bağlanmaktadır. Bu şartlar
içinde işçinin henüz hak kazanmadığı yıllık izni kullandırılmakta ve ücreti
ödenmekte, hak kazanma tarihinden önce işçinin ayrılması durumunda ise
ödenen izin ücretinin isteneceği taahhüde bağlanmaktadır.

MALİ

ÇÖZÜM

KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş kanunu. Ankara : Resmi Gazete (25134 sayılı)

Mart - Nisan 2011

IV. SONUÇ:
Yıllık ücretli izin Anayasa ve yasalarımız ile çalışanlara tanınmış
önemli bir haktır. Bu hak konusunda yasal düzenlemeler bağlamında bilgi
vermeye ve önemli gördüğümüz bir konuya da dikkat çekmeye çalıştık.
İşverenler ve çalışanlar bu yasal düzenlemeler doğrultusunda yıllık
izinlerini kullanmalıdırlar. Yıllık ücretli iznin kullandırılması ile ilgili olarak her iki tarafa belli hak ve yükümlülükler tanınmıştır. İşverenlere tanınan yükümlülük çalışanlarına yıllık ücretli izinleri yasada belirtilen süreler
çerçevesinde kullandırarak kayıt altına almak, çalışanlara tanınan yükümlülük ise kullandığı yıllık izin süresi içinde başka bir işte ücretli veya ücretsiz çalışmamak, izin hakkından feragat etmemek, izni dinlenme amacı
doğrultusunda kullanmaktır. İşverenlerimizce, yıllık ücretli izin ile ilgili
usul ve esaslara uyulmaması halinde istenecek idari para cezasının bu durumdaki işçi başına bir ceza olması nedeni ile bazen çok yüksek miktarlara
ulaşabileceği unutulmamalı ve yasal prosedüre uygun hareket edilmesi
yerinde olacaktır.
Yıllık ücretli izne hak kazanmadan izni kullandırılan işçi izne hak
kazanma tarihinden önce işyerinden ayrılması durumunda, işveren kendi
insiyatifi veya işçinin talebi ve kendisinin onayı ile işçiye kullandırdığı
ve ücretini ödediği izin ile ilgili olarak işçiden herhangi bir talepte bulunabilecek midir? sorusu ve makale konusu ile ilgili olarak ise; Bu soruya
vereceğimiz cevap belirteceğimiz durumlara göre iki şekilde olabilecektir.
Birinci cevap; işveren işçiye hak kazanmadığı izni kullandırırken işçiden
imzasını taşıyan bir dilekçe alması ve hak kazanmadan kullandırılan izin
için ödenen ücretin, izne hak kazanma tarihinden önce işyerinden ayrılması
halinde ödeneceği taahhüdünün alınması halinde izin ücretinin talep edilebileceği şeklinde olacaktır. İkinci cevap ise; işverenin yukarıda belirtildiği
şekilde bir dilekçe ve taahhüt alınmaması durumunda işçiden herhangi bir
talepte bulunamayacağı, hak kazanılmadan kullandırılan iznin 4857 sayılı
İş Yasası’ nın 55. maddesinde belirtilen “ işveren tarafından verilen diğer
izinler “ kapsamında değerlendirileceği şeklinde olacaktır.
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6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE
İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM
TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Raşit ULUBEY*

II-KONU :
1-4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNA MART/2011
AYINDAN İTİBAREN İŞE ALINANLARLA İLGİLİ OLARAK İLAVE EDİLEN GEÇİCİ 10 UNCU MADDE :
4447 sayılı Kanuna, 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 74 üncü
maddesiyle ilave edilen Geçici 10 uncu maddesinde, iş alındıkları tarihten
önceki 6 aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan sigortalı sayısı ortalamasına ilave olarak 01.03.2011 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar (bu tarih
dahil) işe alınan/alınacak olan sigortalılar bu düzenleme kapsamındadır.
Kanun hükümlerinden yararlanacakların;
- En erken 01.03.2011 tarihi ve en geç 31.12.2015 tarihinden önceki 6
aylık dönemde işyerine ait aylık prim ve hizmet belgeleriyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı sayısı ortalamasına ilave olarak özel
sektör işyerine yeni işçi alınması,
- İşe alınan işçilerin fiilen çalıştırılması,
*

İŞKUR Başmüfettişi
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I-BAŞLANGIÇ :
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince İşsizlik Sigortası Fonu
oluşturulmuştur. 2008 yılından itibaren istihdamı korumaya ve/veya artırmaya yönelik olarak İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere birden
çok düzenleme yapılmıştır.
Bu Makalemizde, 6111 sayılı son torba kanunla yapılan düzenleme
dahil, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere 4447 sayılı Kanuna
eklenen istihdamı korumaya ve/veya artırmaya yönelik tedbir ve düzenlemeler, son düzenlemeden başlanmak üzere ele alınıp, değerlendirilecektir.
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- Kanun gerekçesine göre, yeni işe alınan işçinin/işçilerin, işe alındığı
tarihten önceki 6 aylık dönemde, işe alan işyeri tarafından Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar
arasında bulunmaması,
- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarın ödenmiş olması ve kapsama
giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borcunun bulunmaması,
- İşe alınanların ilgili belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe
alınması ve/veya çalıştırılması,
Gerekmektedir.
Diğer koşulların yanında “işe alındıkları tarihten önceki 6 aya ilişkin
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden
bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına
ilave olmaları” koşulunun sağlanması halinde, 01.03.2011 tarihinden sonra
açılan işyerleri de teşvik hükümlerinden yararlanabilirler.
Ayrıca, konuya ilişkin alt düzenleme henüz çıkmamış olmakla birlikte,
ilave istihdam koşuluyla işe alınan işçi çalışmaya devam ederken, başka
işçilerin işten ayrılması sonucu ilave istihdam şartı ortadan kalkan işyerlerinin ilave istihdam sayıları devam ettiği sürece teşvik hükümlerinden
yararlanabileceği, bunun ortadan kalktığı tarihten itibaren teşvikten yararlanma koşulunu yitirecekleri değerlendirilmektedir.
Buna göre;
a)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından
küçük erkeklerden mesleki yeterlik belgesi sahibi olanların İŞKUR’a kayıtlı olmadan işe alınmaları durumunda 48 ay,
b)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından
küçük erkeklerden mesleki yeterlik belgesi sahibi olanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları durumunda 54 ay,
c)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından
küçük erkeklerden mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğre-

timi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını
bitirenlerin İŞKUR’a kayıtlı olmadan işe alınmaları durumunda 36 ay,
ç)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük
erkeklerden mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya
Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin
İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları durumunda 42 ay,
d)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından
küçük erkeklerden mesleki yeterlik belgesi, mesleki ve teknik eğitim veren
orta veya yüksek öğretim veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü
yetiştirme kurslarını bitirme belgesine sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı
olmadan işe alınmaları durumunda 24 ay,
e)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından
küçük erkeklerden mesleki yeterlik belgesi, mesleki ve teknik eğitim veren
orta veya yüksek öğretim veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü
yetiştirme kurslarını bitirme belgesine sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı
işsizler arasından işe alınmaları durumunda 30 ay,
f)29 yaşından büyük erkeklerden mesleki yeterlik belgesi sahibi olanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya
Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin
İŞKUR’a kayıtlı olmadan işe alınmaları durumunda 24 ay,
g)29 yaşından büyük erkeklerden mesleki yeterlik belgesi sahibi olanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya
Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin
İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları durumunda 30 ay,
h)İşverene bağlı işçi olarak çalışmakta iken 01.03.2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta
veya yüksek öğretimi bitirenler 12 ay,
ı)18 yaşından büyük kadın ve erkeklerden yukarıda belirtilenlerin hiçbirinden yararlanmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsiz olarak işe alınmaları
halinde 6 ay,
süreyle 5510 sayılı Kanunda öngörülen prime esas kazançları üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin
beş puanlık kısmına isabet eden tutarın düşülmesinden sonra hesaplanan
sigorta primi işveren hissesi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
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01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasında geçerli bulunan 796,50
TL.lık asgari ücrete göre Hazineden karşılanacak beş puanlık prim miktarı
düşüldükten sonra kalan 115,49 (%14,5)-139,39 (%17,5) TL. ila 750,70
(%14,5)-906,02 (%17,5) TL. arasında değişen miktarlardaki işveren primini fon karşılamaktadır.
Teşvikten yararlanma hükümleri;
-Yapılan ve yapılmakta olan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ve kayıt dışı çalıştırdığı tespit edilen
işverenler hakkında (bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl
süreyle),
- Kamu işyerleri hakkında,
-Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile Kamu İhale
Kanunundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri hakkında,
-Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekliler) ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında,
Uygulanmamaktadır.
Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borcunun tecil ve taksitlendirilmiş veya prim borçlarının yeniden
yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması durumunda, tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırmanın devamı süresince işverenlerin teşvik hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu teşvik durumu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20
inci maddesine tabi olan bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli hakkında da
uygulanmaktadır.
İşten ayrıldıktan sonra aynı işyerinde ikinci kez işe alınan ve mesleki yeterlik belgesi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek
öğretim ya da Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurs bitirme belgesine ikinci kez işe alındıktan sonra sahip olan/temin eden işçiler için ilk
yararlanılan teşvik süresi, yararlanılacak yeni teşvik süresinden düşülmek
suretiyle kalan süre kadar yararlanılması durumu hariç, destek süresini tamamlamadan işten çıkan/çıkarılan sigortalı kalan destek süresinden yararlanamamaktadır.

MALİ

ÇÖZÜM

2- 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNA
KASIM/2009 AYINDAN İTİBAREN İŞE ALINANLARLA İLGİLİ
OLARAK İLAVE EDİLEN GEÇİCİ 9 UNCU MADDE :
4447 sayılı Kanuna, 11.08.2009 tarihli ve 5921 sayılı Kanunun 2 nci
maddesiyle ilave edilen ve birinci fıkrası 5951 sayılı Kanunla değiştirilen
Geçici 9 uncu maddesinde, Ekim/2009 aylık prim ve hizmet belgesinde
yer alan sigortalı sayısına ilave olarak 01.11.2009 tarihinden 31.12.2010
tarihine kadar (bu tarih dahil) işe alınan/alınacak olan sigortalılar bu düzenleme kapsamındadır. Kanun hükümlerinden yararlanacakların;
- Ekim/2009 ayında işyerine ait aylık prim ve hizmet belgeleriyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak işyerine
yeni işçi alınması,
- Yeni işe alınan işçilerin, işe alındığı tarihten önceki 3 aylık dönemde,
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde
kayıtlı sigortalılar arasında bulunmaması,
- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile fondan karşılanmayan işveren
hissesine ait tutarın ödenmiş olması veya tecil ve taksitlendirme ile yapılandırma durumu hariç, Sosyal Güvenlik Kurumuna geçmiş döneme ait
herhangi bir borcunun bulunmaması,
- İşe alınanların fiilen işyerinde çalıştırılması,
Gerekmektedir.
Bu şartları taşımak koşuluyla işe alınan işçilerin, prime esas kazanç alt
sınırına (asgari ücrete) göre hesaplanacak sosyal güvenlik (sigorta) primi
işveren hissesi 6 ay boyunca işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.
Altı ay olan Fondan karşılanma süresini 12 aya kadar, işe alım süresini de
31.12.2010 tarihinden 30.06.2011 tarihine kadar uzatma konusunda Bakan-
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31.12.2015 tarihine kadar olan teşvik süresini 2015 yılından itibaren
en fazla 5 yıla kadar uzatma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş
bulunmaktadır.
Fondan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmamaktadır.
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lar Kurulu yetkili kılınmıştır. Sosyal güvenlik (sigorta) primi işveren hissesinin
fondan karşılanacağı tarih, Bakanlar Kurulunca uzatma olmaması durumunda
en erken 30.04.2010, en geç 30.06.2011 tarihinde sona ermektedir. Bakanlar
Kuruluna verilen uzatma yetkisinin azami uzatma süresi olarak (30.06.2011
işe alım süresi, uzatma dahil toplam 12 ay yararlanma süresi) kullanılması durumunda ise en erken 31.10.2010, en geç 30.06.2012 tarihinde teşvik hükümlerinden yararlanabilme son bulmaktadır.
Bu makaleyi kaleme aldığımız tarihe kadar Bakanlar Kurulunca süre
konusunda bir uzatma yapılmamıştır.
01.07.2009-31.12.2009 tarihleri arasında geçerli bulunan 693,-TL.lık
asgari ücrete göre, Hazineden karşılanacak beş puanlık prim miktarı düşüldükten sonra kalan 100,49-121,28 TL, 01.01.2011-30.06.2011 tarihleri
arasında geçerli bulunan 796,50 TL.lık asgari ücrete göre 115,49 (%14,5)139,39 (%17,5)1 TL. arasında değişen işveren hissesi fondan karşılanmaktadır. Teşvikten yararlanma hükümleri;
- Mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinin devredilmesi, birleşmesi,
bölünmesi veya nevi değiştirmesi vb. durumda,
- Mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya unvan ya da bir
iş birimi olarak aynı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların bütün
olarak devredilmesi durumunda,
- Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,
şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite
ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan işlem durumunda,
- Tespit yapıldığı aydan başlamak süreyle, 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı
olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında,
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1 5510 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişik 81/ı maddesinde “Bu Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır…Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin
aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” Denildiğinden, beş puanlık destek düşülerek hesaplama yapılmıştır.
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3- 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN 50 NCİ
MADDESİNE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İŞE
ALINMASIYLA İLGİLİ OLARAK İLAVE EDİLEN FIKRA :
4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesine, 11.08.2009 tarihli ve 5921 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle ilave edilen beşinci fıkrasında, işsizlik ödeneği alanların işe alınmasına yönelik teşvik düzenlemesi yer almaktadır.
Söz konusu düzenleme, işe alınma tarihinden önceki son 6 aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan ortalama sigortalı sayısına
ilave olarak işsizlik ödeneği almakta olanları 01.10.2009 tarihinden itibaren işe alan/alacak olan işverenleri kapsamaktadır. Kanun hükümlerinden
yararlanacakların;
- İşsizlik ödeneği almakta olanların yeni işçi olarak işe alınması,
- Yeni işe alınan işçilerin, işe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde,
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde
kayıtlı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış bulunması,
- İşsizlik ödeneği alan kişinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamaması,
- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait varsa prime esas
alt kazanç sınırı ile prime esas kazanç arasındaki fark ve kısa vadeli sigorta
kollarına ilişkin prim tutarı farkı ile işsizlik sigortası primlerinin ödenmiş
olması (Yapılan geç ödemelerde, gecikme zammı işverenden tahsil edilir)
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- Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım
işlerini yürüten işyerleri hakkında,
- Kamu işyerleri hakkında,
- Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekliler) ve yurt
dışında çalışan sigortalılar hakkında,
Uygulanmamaktadır.
Bu düzenleme, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci
maddesi kapsamındaki sandık personeli hakkında da uygulanmaktadır.
Fondan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmamaktadır.
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veya tecil ve taksitlendirme ile yapılandırma durumu hariç, Sosyal Güvenlik Kurumuna geçmiş döneme ait herhangi bir borcunun bulunmaması,
Gerekmektedir.
Bu şartları taşıyıp işe alınan işsizlik ödeneği sahibi işçilerin, prime esas
kazanç alt sınırına (asgari ücrete) göre hesaplanacak kısa vadeli sigorta
primi –bu prim, tamamı işverene ait olmak koşuluyla %1 ila %6,5 arasında değişmektedir- tutarının %1’i olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta
primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince
işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır. Fondan karşılanacak toplam
prim oranı, fiili hizmet zammının uygulanıp uygulanmama durumuna göre
%33,5 ila % 36,5 arasında değişmektedir. Fondan karşılanma süresi en az
1, en fazla 300 günle sınırlı bulunmakla birlikte, işe alma süresi; en erken
01.10.2009 tarihi olmak üzere, en geç süre konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır.
01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasında geçerli bulunan 796,50
TL.lık asgari ücrete göre %14 işçi hissesi primi olan 111,51 TL. ile 155,32
(%19,5)-179,21 (%22,5) TL. arasında değişen miktardaki işveren primi
fondan karşılanmaktadır.
Teşvikten yararlanılan süre, kalan işsizlik ödeneği süresinden düşülmektedir. Diğer bir deyişle, işçi daha sonra işsiz kaldığında, başlangıçta
belirlenen hak sahipliği süresinden varsa daha önce alınmış olan işsizlik
ödeneği süresi ile teşvikten yararlanılan sürenin düşülmesi suretiyle işsizlik ödeneği alabileceği kalan süre bulunmaktadır.
Bu düzenleme, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci
maddesi kapsamındaki sandık personeli hakkında da uygulanmaktadır.
Diğer ilgili mevzuat uyarınca destek unsurlarından yararlananlar, bu
destek unsurundan ayrıca yararlanamamaktadır. İşverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle işveren yalnızca bir destekten yararlanabilmektedir.
Teşvikten yararlanma hükümleri; kamu işyerleri hakkında uygulanmamaktadır.
		

4- 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNA GENÇ
İŞÇİ VE KADINLARLA İLGİLİ OLARAK İLAVE EDİLEN
GEÇİCİ 7 NCİ MADDE :
4447 sayılı Kanuna, 15.05.2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 20 nci
maddesiyle ilave edilen Geçici 7 nci maddesinde, 18 yaşından büyük ve 29
yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların çalıştırılmasına
yönelik teşvik düzenlemesi yer almaktadır.
Söz konusu düzenleme, 01.07.2008 tarihinden 30.06.2010 tarihine
kadar (bu tarih dahil) işe alınacak 18-29 yaşları arasındaki erkekler ile
18 yaşından büyük kadınları işe alacak işverenleri kapsamaktadır. Sosyal güvenlik (sigorta) primi işveren hissesinin işsizlik sigortası fonundan
karşılanması en son 30.06.2015 tarihinde sona ermekle birlikte, işe alma
yönüyle uygulama 30.06.2010 tarihinde sona ermiş bulunmaktadır. Kanun
hükümlerinden yararlanacakların;
- Kanunun yürürlük tarihinden önceki bir yıllık (01.07.2007-30.06.2008
tarihlerini kapsayan) dönemde işyerine ait aylık prim ve hizmet belgeleriyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave
olarak işyerine yeni işçi alınması,
- Yeni işe alınan erkek ve kadın işçilerin, Kanunun yürürlük tarihinden
önceki altı aylık (01.01.2008-30.06.2008 tarihlerini kapsayan) dönemde
veya 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak aylarında, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar arasında bulunmaması,
- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile fondan karşılanmayan işveren
hissesine ait tutarın ödenmiş olması,
- İşe alınanların fiilen işyerinde çalıştırılması,
Gerekmektedir.
Belirtilen şartları taşıyıp işe alınan işçilerin, prime esas kazanç alt sınırına (asgari ücrete) göre hesaplanacak sosyal güvenlik (sigorta) primi
işveren hissesinin; birinci yıl %100’ü, ikinci yıl %80’i, üçüncü yıl %60’ı,
dördüncü yıl %40’ı, beşinci yıl %20’si işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır. Yukarıda da belirtildiği üzere, sosyal güvenlik (sigorta) primi
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işveren hissesinin fondan karşılanacağı tarih, 30.06.2015 tarihinde sona
ermektedir.
01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arasında geçerli bulunan 729,-TL.lık
asgari ücrete göre (Asgari ücretin değişmediği ve aynı kaldığı varsayılarak), 5510 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (ı) bendine göre Hazineden
karşılanacak olan beş puanlık malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi
işveren hissesi düşüldüğünde, birinci yılda işveren hissesinin %100’ü (tamamı) karşılığı olarak 105,71-127,58 TL. arasında değişen miktarı fondan
karşılanmaktadır. Asgari ücretin değişmediğini ve aynı kaldığını varsaydığımızda; ikinci yılda işveren hissesinin %80’i (4/5’i) karşılığı olarak 84,57102,06 TL, üçüncü yılda işveren hissesinin %60’ı (3/5’i) karşılığı olarak
63,43-76,55 TL, dördüncü yılda işveren hissesinin %40’ı (2/5’i) karşılığı
olarak 42,28-51,03 TL, beşinci yılda işveren hissesinin %20’si (1/5’i) karşılığı olarak 21,14-25,52 TL. arasında değişen miktardaki işveren hissesi
fondan karşılanacaktır.
Teşvikten yararlanma hükümleri;
- Mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinin devredilmesi, birleşmesi,
bölünmesi veya nevi değiştirmesi vb. durumda,
- Mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya unvan ya da bir
iş birimi olarak faaliyete açılması veya çalışan sigortalıların bütün olarak
devredilmesi durumunda,
- Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,
şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite
ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan işlem durumunda,
- Bir yıl süreyle, 506 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit
edilen işyerleri hakkında,
- Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma
hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım konulu işyerlerine yönelik
işyerleri hakkında,
- Kamu işyerleri hakkında,
- Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekliler) ile yurt
dışında çalışan sigortalılar hakkında, uygulanmamaktadır.
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Bu düzenleme, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci
maddesi kapsamındaki sandık personeli hakkında da uygulanmaktadır.
Fondan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmamaktadır.
III-SONUÇ :
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince oluşturulan İşsizlik
Sigortası Fonundan karşılanmak üzere 2008 yılından itibaren istihdamı
korumaya ve/veya artırmaya yönelik olarak bugüne kadar dört ayrı düzenleme yapılmıştır. Bunlar, İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesi ile
Geçici 7, 9 ve 10 uncu maddelerinde yapılan düzenlemelerdir.
5763 sayılı Kanunla yapılan ilk düzenleme 01.07.2008 tarihinden, 6111
sayılı Kanunla yapılan son düzenleme ise 01.03.2011 tarihinden itibaren
işe yeni alınanları kapsamaktadır.
Bakanlar Kurulunca uzatma olmaması durumunda son düzenlemenin
uygulama süresi 31.12.2015 tarihinde sona ermesi öngörülmektedir.
Yapılan bu düzenlemelerin, Ülkemizde ciddi boyutlarda olan işsizliğin
azaltılması ve istihdamın artırılması yönünde kayda değer bir etki yaratması dilek ve beklentimizle…

Mart - Nisan 2011

KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (08.09.1999). 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu. Ankara : Resmi Gazete (23810 sayılı)
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
T.C. Yasalar (25.02.2011). 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Ankara : Resmi Gazete (27846 sayılı)

287

288

MALİ

ÇÖZÜM

TORBA KANUNDAKİ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA
ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER
Ersin UMDU*

II- TORBA KANUNDAKİ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA
ÖDENEĞİ İLE DÜZENLEME
Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenler karşısında zor durumda kalan işverenin, bu tip dönemleri daha hafif bir şekilde atlatması, işten
çıkarılmaları önlemek amacıyla uygulanan Kısa çalışma kavramı hukukumuza ilk kez 4857 sayılı İş Kanunun 65. Maddesi ile girmiştir. Ancak 5763
sayılı Kanunun 38. Maddesi ile bu hüküm 4857 sayılı İş Kanundan çıkarılarak yine 5763 sayılı Kanunun 18. Maddesine 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna Ek-2 Madde olarak eklenerek uygulamaya devam edilmiştir.
(ŞAKAR, S;298) Söz konusu düzenleme de belirtildiği üzere 6111 sayılı
Kanunun 73. Maddesinde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu değişiklik
ile;
*

SGK Müfettişi
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I-GİRİŞ
Kamuoyunda adına torba kanun denilen ve 13.02.2011 tarihinde kabul
edilen 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal
Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un
borçların yapılandırılması ile ilgili maddeler yanında iş dünyasından, memura kadar her kesimi ilgilendiren düzenlemeler mevcuttur. Söz konusu
düzenlemelerden biri de kısa çalışma uygulaması ile ilgili düzenlemedir.
Buna göre 4447 sayılı kanunun Ek-2. Maddesinde düzenlenmiş olan “Kısa
Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği” 6111 sayılı Kanunun 73. maddesi ile
yeniden düzenlenmiştir.
Söz konusu düzenleme çerçevesinde Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma
Ödeneği uygulamasındaki yenilikler makalemizde izah edilecektir.
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“EK MADDE 2- Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak
önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen
geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere
kısa çalışma yapılabilir.
Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak
çalıştıran işveren, kısa çalışma talebini, derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile
bildirir. Talebin uygunluğunun belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili
kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Kısa çalışma halinde İşsizlik Sigortası Fonundan kısa çalışma ödeneği ödenir. İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet
akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi
gerekir.
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas
kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının
% 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, 4857 sayılı
Kanunun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma
ödeneğinden yararlananlara ait sigorta primlerinin aktarılması ve sağlık
hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işlemler 5510 sayılı Kanunda belirtilen
esaslar çerçevesinde yürütülür. Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülür.
Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı
bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.
Bu maddede yer alan kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar
uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.”şeklinde olmuştur.

III- TORBA KANUNDAKİ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA
ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği; ekonomik krizden dolayı üretime ara veren veya kısmi çalışan iş yerlerinde işçi çıkarılmasını önlemek
için getirilmiş bir düzenlemedir. Söz konusu düzenleme çerçevesinde;
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin talebinin; genel ekonomik kriz
veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen
geçici olarak durdurması hallerinde, uygunluğunun Bakanlıkça tespiti ile
kısa çalışma uygulamasına geçilir. (Umdu, 88)
Kısa çalışma uygulamasında, işçinin iş sözleşmesi sona ermeyip askıya alınmaktadır. Ancak kanunda askı süresi sınırlanmış ve üç ay olarak belirlenmiştir. Bu nedenle bu süre bittiğinde askı süresi de kendiliğinden sona
erecektir. Askı dönemi boyunca işçinin iş görme borcu ile işverenin ücret
ödeme borcu sona erer. (Akyiğit, 6) İşçiler geçimlerini idame ettirebilmeleri için kısa çalışma halinde, bu uygulamaya tabi tutulan işçilere Türkiye
İş Kurumu tarafından belli koşullar altında işsizlik sigorta fonundan kısa
çalışma ödeneği ödenir. Kısa çalışma ödeneği verilmesi durumunda İşveren kısa çalışma ödeneği süresi boyunca;
1) işçilere ücret ödeme yükümlülüğünden,
2) İşveren sigorta primi ödeme yükümlülüğünden,
3) Gelir vergisi ödeme yükümlülüğünden,
kurtulur. (Yıldız, 195)
Bu şekilde Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenler karşısında zor
durumda kalan işverenin yararlanacağı kısa çalışma uygulaması ve işçiye
ödenecek olan kısa çalışma ödeneğindeki yapılan değişiklik ve yenilikler
önceki uygulama karşılaştırıldığında;
- Öncelikle kısa çalışmanın hangi şartlarda yapılacağı maddenin ilk
fıkrasında belirtilmiştir.
- Kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi gerektiği
belirtilmiştir. Ancak kısa çalışma ödeneğinin sadece kısa çalışma halinde
verileceği belirtilmesine rağmen işyerinde geçici olarak en az dört hafta
işin durması hali belirtilmemiştir.
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- Yeni düzenleme ile Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son
oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından
büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini
geçemeyecektir. Önceki uygulamada günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneği miktarı kadardı.
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IV- DEĞİŞİKLİK SONRASI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN
HESAPLANMASI
Kısa çalışma ödeneğinin hesaplamasında günümüzde yaşanan global
finansal krizi sebebiyle 2008, 2009 ve 2010 yıllarında kısa çalışma ödeneğinin hesaplamasında istisnai bir hesaplama sistemi geliştirilmiştir. Ancak
söz konusu istisnalar haricinde günlük kısa çalışma ödeneği miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardı. Yukarıda da belirtildiği üzere söz konusu
miktar 6111 sayılı Kanunla değişip günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan
günlük ortalama brüt kazancının % 60’ı şeklinde olduğu ve kısa çalışma
ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16
yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının
% 150’sini geçemeyeceği belirtilmiştir. Buna göre; söz konusu değişiklik
öncesi ve sonrası uygulamayı ayrı ayrı izah edecek olursak;
• Değişiklik öncesi hesaplama; günlük kısa çalışma ödeneği günlük
işsizlik ödeneği kadar olduğu için sigortalının son dört aylık prime esas
kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının
yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı
İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için
uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.
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Buna göre; sigortalılarının alacağı kısa çalışma ödeneği miktarı;
Brüt
Günlük Kısa
Son 4 Aylık Prime
Damga
Çalışma Ödeneği = Esas Kazançların x %40 -< Asgari x %80
vergisi
Ücret
Miktarı
aylık ortalaması
Şeklinde hesaplanacaktır.

MALİ

ÇÖZÜM

Örnek; Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların aylık ortalaması,
796,50, 1.000,00 ve 2.500,00 TL olan sigortalılarının alacağı işsizlik
ödeneği miktarı şu şekilde hesaplanır.
Son 4 Aylık Prime Hesaplanan
Damga
Ödenecek
Esas Kazançların
İşsizlik
vergisi İşsizlik Ödeneği
x %40
Ödeneği
%06,6
Miktarı
Aylık Ortalaması
Miktarı
Son 4 Ay Aylık
796,50 x %40
318,60
2,10
316,50
Ort. 796,50 TL
Son 4 Ay Aylık
Ort 1.000 TL

1.000,00 x %40

400,00

2,64

397,26

Son 4 Ay Aylık
Ort. 2.500TL

2.500,00 x %40

1.000

6

994>637,20

Görüldüğü üzere Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması
1.590 TL’nin üstü olan miktarda ne kadar ücret alınırsa alınsın en fazla
637,20TL işsizlik ödeneği alınabilecektir.
• Değişiklik sonrası hesaplama; Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan
günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre
16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının
% 150’sini geçemez.
Buna göre; sigortalılarının alacağı kısa çalışma ödeneği miktarı;
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Brüt
Günlük Kısa
Son 12 Aylık Prime
Damga
Asgari x
Çalışma Ödeneği = Esas Kazançların x %60
<
-- vergisi
%150
Miktarı
aylık ortalaması
Ücret
Şeklinde hesaplanacaktır.
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Örnek; Son 12 Aylık Prime Esas Kazançların aylık ortalaması,
796,50, 1.000,00 ve 2.500,00 TL olan sigortalılarının alacağı işsizlik
ödeneği miktarı şu şekilde hesaplanır.
Son 4 Aylık Prime Hesaplanan
Ödenecek
Damga
Esas Kazançların
İşsizlik
İşsizlik
vergisi
x %60
Ödeneği
Ödeneği
%06,6
Aylık Ortalaması
Miktarı
Miktarı
Son 12 Ay Aylık
796,50 x %60
477,90
3.15
474,75
Ort. 796,50 TL
Son 12 Ay Aylık
1.000,00 x %60
600,00
3,96
596,04
Ort 1.000 TL
Son 12 Ay Aylık
1.490,10>
2.500,00 x %60
1.500
9,90
Ort. 2.500TL
1.1994,75
Görüldüğü üzere Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması
1.990 TL’nin üstü olan miktarda ne kadar ücret alınırsa alınsın en fazla
1.194,75TL işsizlik ödeneği alınabilecektir.
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III-SONUÇ
Sonuç olarak gerek değişiklik öncesi gerekse değişiklik sonrası
uygulamalar dikkate alındığında sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine
tabi olarak çalıştıran işveren; genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle
işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması
veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması
sonucu uygun görülmesi halinde işyerinde kısa çalışma uygulanırken, kısa
çalışma ödeneğinden sadece şartları sağlayan sigortalılar yararlanmaktadır.
İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50.
maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün
sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gerekir. Söz
konusu şartları sağlayarak kısa çalışma ödeneği bağlanacak işçilere yeni
dönemde daha fazla ödenek bağlanması amaçlanmıştır.
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6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ
UYGULAMA ESASLARI
Umut TOPCU*

İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik
farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet tarafından farklı zamanlarda hazırlanan yasa tasarıları TBMM’ye sunularak yasalaşmıştır.
Bilhassa 2008 ila 2010 yılları arasında sigorta prim teşviki ile ilgili 8
teşvik uygulanmıştır. Söz konusu teşviklerin bazılarının nihai bir geçerlilik süresi bulunmazken bazılarının ise nihai süreleri mevcuttu.
Örneğin; ülkemizde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması
amacıyla çıkarılan 15.05.2008 tarihli ve 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla; kadınların ve
18-29 yaş arası gençlerin istihdamını teşvik amacıyla, mevcut istihdama ilave olarak işe alınmaları halinde 5 yıl boyunca kademeli prim
indirimi getirilmiş, 18.02.2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla; teşvikin süresi bir yıl daha
uzatılmıştır. Ancak, bu teşvik için başvuru süresi 30.06.2010 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Oysaki söz konusu teşvik kapsamında; 2010/Mart
ayı itibariyle SGK kayıtlarından toplamda 30 bin 986 kadın, 29 bin 945 erkek olmak üzere 60 bin 931 kişinin istihdam edildiği görülmektedir. Hatta
bu teşvikten ilk uygulama yılında sadece 9 bin 931 işyeri yararlanırken,
2009 yılında bu rakam 19 bin 534’e, Mart ayı itibariyle de 22 bin 82’ye
çıkmıştır. Yani teşvikten yararlanma sayısı giderek artmıştır. Bu sebeple
bu teşvikin revize edilerek tekrar uygulanmaya konulması kamuoyu tarafından talep edilmiştir. Bu sebeple; kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek
ve çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak, mesleki ve
teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim
teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Bazı Alacakların
*

SGK Müfettişi.
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Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a
eklenen geçici 10. madde ile yeniden düzenlenmiştir.
Söz konusu teşvikten, 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında;
1. Yeni işe alınan sigortalılardan,
2. Çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alanlar ile mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumu’nca
düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerden dolayı yararlanılabilecektir.
Bahse konu prim teşvikinden yararlanabilmek için gerek sigortalılar
yönünden, gerekse bu sigortalıların çalıştığı işyerleri yönünden bazı şartlar
aranıldığından, bu yazımızda 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’a
eklenen geçici 10. maddede öngörülen teşvikten ne şekilde yararlanılabileceği, teşvikten yararlanma süresi ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak olan sigorta primlerinin hesaplanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.
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II. YENİ İSTİHDAM TEŞVİKİNİN KAPSAMI
Kamuoyunda adına torba kanun denilen ve 13.02.2011 tarihinde kabul
edilen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74.
maddesi ile getirilen söz konusu teşvik ile bilhassa 18-29 yaş aralığında
olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara
ilişkin işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasının sona ermiş olması ve kamuoyu tarafından söz konusu teşvikin uzatılma taleplerinin olması
neticesinde işverenler açısından yeni teşvik devreye girmiştir. Genel olarak
söz konusu teşvik ile 4447 sayılı Kanun’un muhtelif maddelerinde düzenlenen teşviklerin adeta bir revizyonu yapılmış ve neredeyse niteliklerine ve
vasıflarına göre istihdama kazandırılan her bir yeni sigortalı için muhtelif
şartlarda ve oranlarda teşvik unsuru oluşturulmuştur.
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Buna göre;
Torba Kanunla getirilen teşvik düzenlemesi;
1. 18 yaşından büyük kadınlar,
2. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler,
3. 29 yaşından büyük erkekler,
4. Mesleki yeterlik belgesi sahipleri,
5. Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya
Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler,
6. Mesleki yeterlik belgesi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta
veya yüksek öğretim ya da Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurs bitirme belgesine sahip olmayanlar,
7. İşverene bağlı işçi olarak çalışmakta iken 01.03.2011 tarihinden
sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren
orta veya yüksek öğretimi bitirenler,
8. İŞKUR’ a kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar,
9. İŞKUR’ a kayıtlı olmadan işe alınanları, kapsamaktadır.

İşyerinin;
a. Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun 		
bulunmaması,
b. Sigortalının, ortalama sigorta sayısına ilave olarak işe alınmış 		
olması, gerekmektedir.
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III. YENİ İŞE ALINAN SİGORTALILARDAN DOLAYI 		
TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
Geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yeni işe alınan sigortalılardan
dolayı yararlanılabilmesi için,
Sigortalının;
a. 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,
b. İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olması,
c. İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik 		
Kurumu’na verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı 		
olmaması,
d. Fiilen çalışması,
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Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş
tarihinden önceki altı ayda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiş olan
toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurum’a bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.
Dolayısıyla, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kurum’a bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunan
sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması halinde, maddede aranılan
diğer şartlarında gerçekleşmiş olması kaydıyla geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılabilecektir.
IV. ÇALIŞMAKTA İKEN MESLEKİ YETERLİK BELGESİ
ALANLAR İLE İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARINI
BİTİRENLERDEN DOLAYI TEŞVİKTEN YARARLANMA		
ŞARTLARI
Geçici 10. maddede öngörülen teşvikten, çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alanlar ile mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek
öğretimi ya da Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerden dolayı yararlanılabilmesi için,
a. Sigortalının 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında mesleki
yeterlik belgesini almış/işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olması,
b. Belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınması veya çalışıyor olması
c. Fiilen çalışması,
d. İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, gerekmektedir.
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V. TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ
4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten,
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1. Yeni İşe Alınan Sigortalılar Yönünden;
a. Sigortalının işe giriş tarih itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek ya da 18 yaşından büyük bayan sigortalı olması durumunda,
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2. Çalışmakta İken Mesleki Yeterlik Belgesi Alanlar İle İşgücü
Yetiştirme Kurslarını Bitirenler Yönünden;
Sigortalının çalışmakta iken 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında mesleki yeterlik belgesini almış/işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş
olması durumunda, on iki ay süreyle, yararlanılabilecektir.
Söz konusu teşvikten, her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir. Dolayısıyla, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılmış olan bir sigortalının teşvikten yararlanma süresi sona ermeden işsiz
kalması halinde, sonradan girdiği işyeri işverenince, geçici 10. maddede
öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır. Ancak, işe
giriş tarih itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek ya
da 18 yaşından büyük bayan sigortalı olması nedeniyle geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılmış sigortalıların teşvikten yararlanma
süresi sona ermeden işsiz kalmaları, ardından yeniden işe alınmaları ve
mesleki yeterlik belgesini/işgücü yetiştirme kursunu bu dönemde almaları/
bitirmeleri halinde, bahse konu sigortalılardan dolayı geçici 10. maddede
öngörülen teşvikten yeniden yararlanılabilecektir. Bu durumda teşvikten
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1. Mesleki yeterlik belgesi sahibi ise, kırk sekiz ay süreyle,
2. Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya
Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ise,
otuz altı ay süreyle,
3. Mesleki yeterlik belgesi sahibi değil ise veya işgücü yetiştirme
kursunu bitirmemiş ise, yirmi dört ay süreyle,
b. Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 29 yaşından büyük erkek sigortalı olması durumunda, mesleki yeterlik belgesi almış veya işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ise, yirmi dört ay süreyle,
c. Sigortalının (a) ve (b) bentleri kapsamına girmesinin yanı sıra Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmış olması halinde,
yukarıda belirtilen sürelere ilave olarak altı ay süreyle,
d. Sigortalının işe giriş tarih itibariyle 18 yaşından büyük olmasına
rağmen, mesleki yeterlik belgesi almamış veya işgücü yetiştirme kursunu
bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmış olması durumunda, altı ay süreyle,
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yararlanılmış olan ilk süre ikincisinden düşülecek ve söz konusu sigortalıdan dolayı maddede öngörülen süreden fazla yararlanılması mümkün
olamayacaktır.
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VI. TEŞVİKTEN YARARLANABİLMEK İÇİN ARANILAN DİĞER
ŞARTLAR
4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için;
1. Sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş
Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde
belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları veya çalışıyor olmaları,
2. İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili aylık prim ve hizmet
belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeleri,
3. Sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmayan
kısmının tamamının yasal süresi içinde ödenmesi, gerekmektedir.
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VII. TEŞVİKİN HESAPLANMASI
4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesine istinaden, kapsama giren sigortalının, 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinde sayılan ve 82.
maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları
tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. Buna
göre; teşvik miktarı işyerindeki tehlike-sınıf derecesine göre hesaplanan kısa vade sigorta kolu oranına göre %19,5 ila %25 arasında olmaktadır. Örneğin kısa vadeli sigorta kolları prim oranının %1 olan
işyerinde işveren hissesi %19,5 olduğundan kapsamdaki sigortalıların
SPEK miktarlarındaki işveren hissesi tamamıyla Fon tarafından karşılanacaktır. Ancak aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ve adına kamuoyunda
beş puanlık işveren hissesi denilen sigorta primi teşvik uygulanması
durumunda söz konusu destek unsuru, 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta
primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.
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VIII. SONUÇ
Kamuoyunda adına torba kanun denilen ve 13.02.2011 tarihinde kabul
edilen 6111 sayılı Kanun’un 74. maddesi ile getirilen söz konusu teşvik
ile bilhassa 18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın
sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasının sona ermiş olması ve kamuoyu tarafından söz konusu
teşvikin uzatılma taleplerinin olması neticesinde işverenler açısından yeni
teşvik devreye girmiştir. Söz konusu düzenleme ile 18 yaşından büyük ve
29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların önceki düzenlemede olduğu gibi teşvik kapsamında sayılmasının yanında bu teşvik
ile 29 yaşından büyük erkeklerin teşvik kapsamına alınmış, 5510 sayılı
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Örnek: Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı 2 olan bir işyerinde
01.04.2011 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;
Prim ödeme gün sayısının 30,
Prime esas kazanç tutarının ise 1.000,00 TL olduğu varsayıldığında,
bahse konu sigortalı için;
1.000,00 x 5 / 100 = 50,00 TL beş puanlık prim indiriminden yararlanılacak tutar olacaktır. Bu durumda, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten
1.000,00 TL’nin işveren hissesine isabet eden % 20,5’i üzerinden değil,
beş puanlık prim indirimi için yararlanılmış olan 5 puan düşülerek, 20,5 –
5 puan = % 15,5’i üzerinden yararlanılabilecektir.
Dolayısıyla, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılacak tutar 1.000,00 x 15,5 / 100 = 155,00 TL olarak hesap edilecektir. Sonuçta,
bahse konu sigortalı için tahakkuk eden;
1.000,00 x 34,5 / 100 = 345,00 TL tutarındaki sigorta priminin;
50,00 TL tutarındaki kısmı Hazine’ce, 155,00 TL tutarındaki kısmı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak,
345,00 – 50,00 – 155,00 = 140,00 TL tutarındaki kısmı ise (sigortalı
hissesi) işveren tarafından ödenecektir.
Bununla birlikte söz konusu teşvik Yasa gereği “gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru” olarak dikkate alınmayacağından bu tutar gider yazılamayacaktır.
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Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta
iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi
alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim ile meslek yüksek
okulunu bitirenlerin daha avantajlı olarak yararlanmaları sağlanmıştır.
Ayrıca teşvikten yararlanılabilmesi için kapsama giren sigortalıların,
ortalama (işe alındığı tarihten önceki altı aylık süredeki) sigortalı sayısına
ilave olarak işe alınmış olmaları ve işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş
prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması gerekmektedir.
18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından
büyük kadınların işe alınması ve ayrıca mevcut işçilere ilaveten yeni alınacak işçilerin sigorta primi işveren hissesinin tamamı, İşsizlik Sigortası
Fonundan karşılanacaktır. Ayrıca, ihale konusu işler dışında kalan işyerleri
için, hem beş puanlık prim indiriminden ve hem de 4447 sayılı Kanun’un
geçici 7 ve 9. maddelerinde öngörülen teşviklerden de aynı dönemde yararlanma imkanı getirilmiştir.
Bunlar, istihdamın artırılması ve teşvik edilmesi bakımından bu Kanunun amaca uygun, olumlu sonuçlar doğulacak doğru ve yerinde yapılmış
olan düzenlemelerdir. Ancak söz konusu teşvikle ilgili henüz yönetmelik
dahil diğer idari düzenlemeler yapılmamış olması uygulamanın netleşmemesine ve kafa karışıklıklarına sebep olmaktadır.
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MESLEK ODASI KAYITLARINA GÖRE GEÇMİŞTEN
GÜNÜMÜZE SGK’NIN NASIL HİZMET VERDİĞİNİN
AÇIKLANMASI
Vakkas DEMİR*

*

SGK Müfettişi
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I. GİRİŞ:
Meslek odası kayıtları kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan esnafların sigortalılık sürelerinin tespit edildiği kayıt türlerinden birisidir. Bağımsız çalışan esnafların sosyal güvenlik hizmet süreleri, meslek odaları,
vergi daireleri ve esnaf sicil müdürlükleri gibi sosyal güvenlik kuruluşu
(Bağ-Kur/SGK) dışında tutulan kurum ve kuruluşların kayıtlarına göre tespit edilmektedir.
Meslek odası kayıtları bağımsız çalışan esnafların sigortalılık ve hizmet
sürelerinin belirlenmesinde sürekli olarak dikkate alınan ve itibar edilen bir
kayıt türü olmamıştır. Mülga 1479 sayılı Bağ-Kur yasasının ilk yürürlük
tarihi olan 1 Ekim 1972 tarihinden başlayarak, farklı tarihlerde yürürlüğe
giren değişik kanunlarla, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan esnaflara
bazen meslek odasındaki kayıtlara göre hizmet verilmiş, bazen de meslek
odası kayıtları sigortalılık açısından dikkate alınmamıştır.
Bu nedenle, meslek odalarında üyelik kaydı olan vatandaşlar, söz konusu kayıtlara göre hangi tarih aralığında ne kadar hizmet süresi kazanacakları konusunda sürekli olarak sıkıntı ve tereddüt yaşamışlardır. Bu
makale çalışmamızda, eski Bağ-Kur uygulamaları ve yeni SGK mevzuatı
hükümleri birlikte değerlendirilerek, meslek odası kayıtlarının kendi nam
ve hesabına çalışan esnafların sigortalılık sürelerinin belirlenmesinde nasıl
dikkate alındığına dair açıklamalarda bulunacağız.
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II. BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARA HANGİ KAYITLARA GÖRE
HANGİ DEVRELERDE HİZMET VERİLDİĞİNİN YASAL
DAYANAĞI:
Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan esnaflar, 5510 sayılı yasanın
yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008’den önce mülga 1479 sayılı kanun kapsamında sigortalı sayılmaktaydılar. Mülga 1479 sayılı yasa bütün hükümleriyle birlikte ilk olarak 1 Ekim 1972’de yürürlüğe girmiştir. Mülga 1479
sayılı yasaya göre kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlardan kimlerin
sigortalılığa esas hangi kayıtlara göre sigortalı sayılacağı, anılan yasanın 24-I maddesinde düzenlenmiştir.
Mülga 1479 sayılı yasanın 02.09.1971 tarihli hâli ile değişik 24 üncü
maddesinde yer alan; “…bağımsız çalışanlardan kanunla kurulu meslek
kuruluşlarına yazılı olan gerçek kişiler...sigortalı sayılırlar.” ifadesine göre,
01.10.1972 tarihi ile 20.04.1982 tarihleri arasında Bağ-Kur sigortalılığı
açısından yalnızca meslek odalarının1 kayıtları esas alınmıştır.
Mülga 1479 sayılı yasanın 20.04.1982 tarihli ve 2654 sayılı yasayla değişik 24 üncü maddesinde yer alan; “...ticari kazanç veya serbest meslek kazancı
dolayısıyla gerçek veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar... sigortalı
sayılırlar.” ifadesinden hareketle, 20.04.1982 tarihi ile 14.03.1985 tarihli ve
3165 sayılı yasanın yürürlük tarihi olan 22.03.1985 tarihi arasında Bağ-Kur
sigortalılığı açısından yalnızca vergi kayıtları esas alınmış, meslek odası ve
esnaf sicil kayıtları dikkate alınmamıştır.
Mülga 1479 sayılı yasanın 14.03.1985 tarihli ve 3165 sayılı Kanunla
değişik 24 üncü maddesinde yer alan; “...ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi
olanlar, Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı bulunanlar veya kanunla kurulu
meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar...” ifadesinden
hareketle, 22.03.1985 tarihi ile 04.10.2000 tarihleri arasında Bağ-Kur
sigortalılığı açısından hem vergi mükellefiyeti kaydı, hem esnaf ve
sanatkâr sicil kaydı, hem de meslek odası kaydı esas alınmıştır.
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1 507 sayılı kanuna 09.05.1991 tarihli ve 3741 sayılı kanunla eklenen ek 10 uncu madde
ile 507 sayılı kanunda geçen “dernek” deyimi 1991 yılından itibaren “oda” olarak değiştirilmiştir.
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Mülga 1479 sayılı yasanın 04.10.2000 tarihli ve 619 sayılı KHK2 ile
değişik 24 üncü maddesinde yer alan; “....ticari kazanç veya serbest meslek
kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya
kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar
...” ifadesinden hareketle, 04.10.2000 tarihi ile 1 Ekim 2008 tarihi
arasında Bağ-Kur sigortalılığı açısından yalnızca vergi kayıtları esas
alınmış, esnaf ve sanatkar sicil kaydı ile meslek odası kayıtlarına ise
ancak vergiden muaf meslek sahiplerinin sigortalılığında itibar edilmiştir.
1 Ekim 2008 tarihli ve 5510 sayılı yasanın 4 üncü maddesinde yer
alan; “…1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek
veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, 2) Gelir vergisinden muaf
olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, …sigortalı sayılırlar.” ifadesinden hareketle, 1 Ekim 2008’den sonra kendi nam ve hesabına bağımsız
çalışanların sigortalılık süreleri yalnızca vergi mükellefiyet sürelerine
göre belirlenmiş olup, vergiden muaf olanların Bağ-Kur (4/b) sigortalılık
süreleri ise, esnaf ve sanatkar sicil kayıtlarına göre tespit edilmeye başlanmıştır. 1 Ekim 2008’den sonra meslek odası kayıtları Bağ-Kur (4/b)
sigortalılığı açısından dikkate alınmamıştır.
Bu bilgileri verdikten sonra, yazımızın bir alt başlığında meslek odası
kayıtlarına göre SGK tarafından nasıl hizmet süresi verildiğini, uygulamada en çok karşılaşılan sıkıntıları göz önünde bulundurarak açıklamaya
çalışalım.

2 Her ne kadar 619 sayılı KHK Anayasa Mahkemesi’nin 26.10.2000 tarih ve 2000/61
Esas ve 2000/34 Karar sayısı ile iptal edilse de, 02.08.2003 tarihli ve 4956 sayılı yasanın 14
üncü maddesiyle 619 sayılı KHK’daki hükümler aynen yeniden getirilmiştir.
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III. MESLEK ODASI KAYITLARINA GÖRE SGK’NIN NASIL
HİZMET VERDİĞİ:
Meslek odası kayıtlarına göre SGK tarafından günümüz itibariyle nasıl
hizmet verildiği, aşağıdaki alt başlıklarda açıklanmıştır.
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A- 04.10.2000’den Önce Bağ-Kur’a Kayıt ve Tescili Olanların
Durumu
Makalemizin üstteki (II) başlıklı bölümünde izah ettiğimiz gibi, 4 Ekim
2000 tarihinden önce Bağ-Kur sigortalılık süreleri, hem vergi, hem esnaf
sicil hem de meslek odalarındaki kayıtlara göre tespit edilmekteydi. Yani,
bu üç kayıttan herhangi birisine sahip olanlar zorunlu olarak Bağ-Kur sigortalısı sayılmaktaydı.
Ancak, Bağ-Kur’da o yıllarda gerek personel sayısının yetersizliği gerekse iş yükü yoğunluğu nedeniyle, vergi, esnaf sicil veya meslek odasına
kayıtlı olanlar, Bağ-Kur tarafından re’sen (otomatikman) tescil edilmesi
gerekirken edilemedi.
04.10.2000 tarihli ve 619 sayılı KHK’nın geçici 1 inci maddesi ile,
Bağ-Kur’lu olması gerektiği halde 04.10.2000 tarihine kadar Bağ-Kur’a
kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların her türlü sigortalılık hak ve mükellefiyetlerinin 04.10.2000’den itibaren başlatılacağı hükmü getirildi.3 Bu
nedenle, 04.10.2000’e kadar Bağ-Kur’a kayıt ve tescil olanlar Bağ-Kur
sigortalısı kabul edildi, 04.10.2000’e kadar kayıt ve tescilini yaptırmayanlar ise kapsam dışında kaldı. Örnek olarak, Ahmet amcanın 1995 yılında
başlayan şoförler odası kaydı bulunmaktadır. Ahmet amca bu kaydına göre
04.10.2000’den önce Bağ-Kur’a tescil olmuşsa4, Bağ-Kur sigortalısı sayılmaktadır. 04.10.2000’e kadar Bağ-Kur’a tescilini yaptırmamışsa, sigortalı sayılmayı gerektiren şoförler odası kaydı 04.10.2000’den sonra devam
ediyor olsa bile, sigortalı sayılmamaktadır.
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B- 04.10.2000’den Önce Bağ-Kur’a Tescili Olanların
04.10.2000’den Sonra Sigortalılık Durumları
Makalemizin üstteki (II) başlıklı bölümünde belirttiğimiz gibi,
04.10.2000 tarihinden önce vergi, oda ve esnaf sicilden herhangi biri-
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3 619 sayılı KHK’nın bütün hükümleri, Anayasa Mahkemesinin 26.10.2000 günlü kararıyla iptal edilmesine rağmen, 02.08.2003 tarihli ve 4956 sayılı yasayla 1479 sayılı kanuna
eklenen geçici 18 inci madde ile, 619 sayılı KHK’nın geçici 1 inci maddesindeki hükmü
aynen benimsenmiş ve tekrar edilmiştir.
4 Bağ-Kur’a kayıt ve tescil olmanın uygulamada göstergesi Bağ-Kur tarafından vatandaşa bir Bağ-numarası verilmesiydi.
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5 04.10.2000’den sonra ilk defa Bağ-Kur sigortalısı olanlar eğer vergiden muaf bir mesleğe göre Bağ-Kur kapsamına gireceklerse, bunlardan hem meslek odası hem de esnaf sicil
kayıtlarına “birlikte” sahip olması şartı getirilmiştir.
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sine göre Bağ-Kur sigortalısı olunabilirken, 619 sayılı KHK ile birlikte
04.10.2000 tarihinden sonra sadece vergi kaydına göre Bağ-Kur sigortalısı
olunabilme kuralı getirilmiş, meslek odası ile5 esnaf sicil kayıtlarına göre
ise ancak vergiden muaf meslekler yapıldığında Bağ-Kur sigortalılığında itibar edilmeye başlanılmıştır. 619 sayılı KHK ile getirilen bu hüküm,
04.10.2000’den sonra ilk defa sigortalı olanlar için uygulanmıştır.
04.10.2000’den önce vergi, oda veya esnaf sicil kayıtlarından herhangi birisine göre Bağ-Kur sigortalısı olarak tescili yapılan kişilerin,
04.10.2000’den önceki uygulamanın aynısı olacak şekilde vergi, oda ve
esnaf sicil kayıtlarından herhangi birisine göre 04.10.2000 tarihinden sonra da sigortalılıkları devam ettirilmiştir. Örnek olarak, Ali amca bakkallık
yaptığından dolayı 05.10.1998 tarihinde vergi mükellefiyet kaydı başlamış
ve aynı tarih itibariyle Bağ-Kur’a tescili yapılmıştır. Ali amcanın vergi mükellefiyeti ile birlikte aynı tarihlerde bakkallar odası ve esnaf sicil kaydı da
yapılmıştır. Ali amca 11.08.2000 tarihinde vergi kaydını kapatmış ancak
esnaf sicil ve meslek odası kaydı devam etmektedir.
Bu durumda Ali amcanın Bağ-Kur sigortalılığı vergi kaydının sona
erdiği 11.08.2000 tarihinde sona ermeyecek ve 04.10.2000’den sonra da
bakkallar odası ve esnaf sicil kaydından herhangi birisi devam ediyorsa, bu
kayıtların devam ettiği tarihe kadar sigortalılığı da devam ettirilecektir.
Başka önemli bir örnek vermek gerekirse; Bay A, kasaplıktan dolayı
1996 yılında Bağ-Kur sigortalılığını başlatmış ve 2001 yılında vergi kaydını kapatarak Bağ-Kur’unu sona erdirmiştir. Bay A, 2002 yılında başlayan
kasaplar odası kaydını aynı yıl Bağ-Kur’a ibraz etmiş ve buna göre hizmet
talep etmiştir.
Bu durumda Bay A’ya kasaplar odası kaydına göre hizmet verilemeyecektir. Çünkü, anılan odadaki kayıt 04.10.2000’den sonra başlamıştır. Ancak, Bay
A’nın kasaplar odası kayıt tarihi 04.10.2000’den önce olursa, bu kayda ilişkin
belge 04.10.2000’den sonra Bağ-Kur kayıtlarına intikal ettirilse bile, Bay A’ya
kasaplar odası kaydına göre hizmet verilebilmektedir.
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C- Meslek Odası Kaydına Göre Devam Eden Bağ-Kur
Sigortalılığında 15.08.2005 Miladının Önemi
4 Ekim 2000 tarihinden sonra Bağ-Kur sigortalısı olunmada yalnızca vergi mükellefiyet kayıtları esas alınmaya başlanmıştır. Ancak,
04.10.2000’den önce Bağ-Kur’a herhangi bir şekilde tescili olanların sigortalılıkları, 4 Ekim 2000’den sonra da kazanılmış haklar gözetilerek vergi kaydı olmasa bile yalnızca meslek odası veya sadece esnaf sicil kaydına
göre devam ettirilmiştir.
21.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar
Meslek Kuruluşları Kanunu,(T.C. yasalar, 2005) vergi kaydı olmadan sadece meslek odası kaydı veya yalnızca esnaf sicil kaydına göre Bağ-Kur
sigortalılığı devam eden kişilerin sigortalılıklarını 15.08.2005 tarihi itibariyle sona erdirilmesini öngörmüştür. Çünkü 5362 sayılı Kanunun 7 nci
maddesine göre, vergi mükellefi olmayan veya vergiden muaf olmayan
kişilerin meslek odası veya esnaf sicil kayıtlarının 15.08.2005 tarihi itibariyle silinmesi gerekmektedir.
5362 sayılı kanunun 7 nci maddesindeki hüküm gereği, vergi kaydı
olmadan yalnızca meslek odası kaydı veya esnaf sicil kaydı olanların üyelikleri, ilgili odalar ve esnaf birlikleri tarafından 15.08.2005 tarihi itibariyle silinmiştir. İlgili odalar ve esnaf birlikleri tarafından silinmeyip devam
ettirilen üyelik kayıtları, Bağ-Kur (SGK) tarafından 15.08.2005 tarihi itibariyle silinmiş olarak kabul edilmektedir. Bu durumda olan kişilerin BağKur sigortalılıkları açısından mağdur olmamaları için, 5362 sayılı kanunun
geçici 3 üncü maddesi ile bir düzenleme yapılmıştır. 5362 sayılı kanunun
geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası; “Oda üyeliğine istinaden Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) üyesi olan, ancak bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle üyelik
şartlarını taşımadıkları için oda üyelikleri sona erenlerin bu Kuruma olan
üyelikleri, yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla devam eder.”
şeklindedir.
Kanun metninde yer alan bu hüküm gereği, 04.10.2000’den önce vergi, meslek odası ve esnaf sicilden herhangi birisindeki üyelik kaydına istinaden Bağ-Kur’lu olan ancak 04.10.2000’den sonra vergi kaydı olmadan
meslek odası veya esnaf sicil kaydından herhangi birisine göre sigortalığı
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D- Meslek Odası Kaydına Göre Bağ-Kur’u Devam Edenlerden
SGK’ya Beş Yıl Ve Üzeri Prim Borcu Olanların Durumu
5510 sayılı kanunun geçici 17 nci maddesine göre, 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle SGK’ya beş yıl (60 ay) ve üzeri borcu olanların sigortalılıkları
“19” terk kodu verilerek durdurulmuştur. Buna göre, 5362 sayılı kanunun
7 nci ve geçici 3 üncü maddeleri gereği, vergi kaydı olmadığından meslek
odası veya esnaf sicil kayıtları 15.08.2005’de silindiği için sigortalılıkları
EK:1 talebine istinaden devam eden kişilerin SGK’ya 30.04.2008 itibariyle 60 ay ve üzeri prim borcu varsa, sigortalılıkları prim ödemelerine göre
tekabül eden tarih itibariyle durdurulmakta ve 01.05.2008 itibariyle yeni6 Yazımızın bu bölümünde anlattıklarımız SGK’nın 2005/7 sayılı genelgesi ile sabit bulunmaktadır.
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devam eden kişiler eğer yükümlülüklerini yerine getirirlerse, 15.08.2005
tarihinden sonra da sigortalılıkları devam ettirilmektedir. Kanun metnindeki “yükümlülüklerin yerine getirilmesi” ibaresinden anlaşılması gereken; bu durumda olan kişilerin bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüklerine
giderek (EK: 1) formunu doldurmalarıdır. Yani, 15.08.2005 tarihinden
sonra vergi kaydı olmadığı için meslek odası veya esnaf sicildeki üyelik
kaydı 15.08.2005 tarihi itibariyle sona erdirilen kişiler, SGK İl Müdürlüklerine EK:1 formunu verdikleri takdirde, sigortalılıkları 15.08.2005’ten
sonra da devam ettirilebilmektedir. EK: 1 formu özetle, zorunlu Bağ-Kur
sigortalılığının devam ettirilmesi hakkında beyan belgesidir.
Meslek odası veya esnaf sicil kayıtları 15.08.2005 tarihi itibariyle silinen kişiler sigortalılıklarının bu tarihten sonra devam etmesini istemiyorlarsa, (EK: 5) belgesini SGK’ya verdiklerinde sigortalılıkları beyan tarihi
itibariyle sona erdirilmektedir. EK: 5 formu, zorunlu Bağ-Kur sigortalılığının devam ettirilmemesi hakkında beyan belgesidir.
15.08.2005 tarihinden sonra vergi kaydı olmadığı için meslek odası
ve esnaf sicildeki üyelik kayıtları 15.08.2005 tarihi itibariyle sona erdirilen kişilerin, 15.08.2005 tarihinden önceki herhangi bir tarihte, yani vergi
kayıtları olmasa bile meslek odası ve esnaf sicil kayıtları devam ederken
sigortalılıkları sona erdirilemez.6
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den başlatılmamaktadır. Ancak, EK:1 talebinde bulunanların SGK’ya beş
yıldan az prim borçları varsa, sigortalılıkları hem 15.08.2005’den sonra
hem de 1 Ekim 2008’den sonra devam ettirilmektedir.
4/b (Bağ-Kur) sigortalılıkları EK: 5 talebine istinaden sona erdirilen
kişilerin SGK’ya 15.08.2005 tarihi itibariyle 60 ay ve üzeri prim borçları
varsa, bu süreleri ihya etmek istediklerinde 15.08.2005’e kadarki süreleri
hizmet olarak kazanabilmektedirler.7
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IV. 04.10.2000’DEN SONRA BAĞ-KUR’A TESCİL OLANLARIN
DURUMU
Mülga 1479 sayılı yasanın 04.10.2000 tarihli ve 619 sayılı KHK8
ile değişik 24 üncü maddesine göre, gelir vergisi mükellefi olup ta
04.10.2000’den sonra ilk defa Bağ-Kur sigortalısı olanların sigortalılıkları
yalnızca vergi mükellefiyet süreleri esas alınarak belirlenmiştir. Tersinden
söyleyecek olduğumuzda, 04.10.2000’den sonra ilk defa Bağ-Kur sigortalısı olanların hizmet sürelerinin belirlenmesinde meslek odası veya esnaf
sicil kayıtları dikkate alınmamıştır. Esnaf sicil ile meslek odası kayıtları,
ancak vergiden muaf meslek9 sahiplerinin Bağ-Kur sigortalılığında itibar
edilmiştir.
Örnek olarak, Ayşe teyze 2002 yılında tuhafiyecilik mesleğinden dolayı vergi mükellefi olmuştur. Ayşe teyzenin tuhafiyecilik mesleğinden dolayı 2002 yılında tuhafiyeciler odası ile esnaf sicil müdürlüğüne de üyelik
kaydı yapılmıştır. Ayşe teyze, işyerini 2007 yılında kapatıp vergi mükellefiyetini sona erdirmiştir. Ancak Ayşe teyzenin tuhafiyeciler odası ile esnaf
sicil müdürlüğü kayıtları günümüze kadar halen devam etmektedir. Bu durumda Ayşe teyzenin sigortalılık durumu ne olacaktır? Ayşe teyzenin Bağ-
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7 Bu bölümdeki açıklamalarımız, SGK’nın 28.04.2011 tarihli ve 8915385 sayılı talimatıyla sabit bulunmaktadır.
8 Her ne kadar 619 sayılı KHK Anayasa Mahkemesi’nin 26.10.2000 tarih ve 2000 / 61
Esas ve 2000/34 Karar sayısı ile iptal edilse de, 02.08.2003 tarihli ve 4956 sayılı yasanın 14
üncü maddesiyle 619 sayılı KHK’daki hükümler aynen yeniden getirilmiştir.
9 Vergiden muaf meslekler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen; seyyar bilet satıcıları, seyyar simitçiler, at arabacıları, seyyar musluk tamircileri gibi
mesleklerdir.
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V. MESLEK ODASI KAYDINA GÖRE SİGORTALILIĞI DEVAM
EDENLERİN 1 EKİM 2008’DEN SONRAKİ SİGORTALILIK
DURUMLARI:
Okurlar ve sosyal güvenlik hayatının içinde olanlar tarafından en çok
merak edilen konu, yazımızın bu alt başlığında ele alacağımız konudur.
Yani, 5510 sayılı sosyal güvenlik reform yasasının yürürlük tarihi olan 1
Ekim 2008’den önce herhangi bir şekilde meslek odası veya esnaf sicil
kaydına göre Bağ-Kur sigortalılık tescili yapılan veya 1 Ekim 2008’e kadar meslek odası veya esnaf sicil kaydına göre sigortalılığı devam edenlerin, 1 Ekim 2008’den sonra sigortalılık durumlarının ne olacağıdır.
Bu konuda öncelikle, 1 Ekim 2008’den önceki herhangi bir tarihte sigortalılığı meslek odası veya esnaf sicil kaydına göre başlayan ve sigortalılığı 1 Ekim 2008’e kadar devam edenlerin kimler olduğunu belirlemek gerekir. Bilindiği üzere, gelir vergisinden muaf kişilerden 04.10.2000’den
sonra ilk defa Bağ-Kur sigortalısı olanların sigortalılıkları, hem esnaf sicil
hem de meslek odası kaydına (ikisine birden) sahip olmaları koşuluyla
başlatılmış ve bu iki kaydın birlikte devam ettiği sürece Bağ-Kur sigortalılıkları da devam ettirilmiştir. Dolaysıyla, 1 Ekim 2008’den sonra da vergiden muaf mesleklerin 4/b sigortalılığında yalnızca esnaf sicil kayıtları esas
alındığı için, 1 Ekim 2008’den önce esnaf muafiyetine istinaden sigortalılığı başlatılanlardan, 1 Ekim 2008’den sonra da esnaf sicil kaydı olanların
4/b sigortalılıkları aynen ve kesintisiz olarak devam ettirilmiştir.
04.10.2000’den sonra vergi mükellefiyetine göre ilk defa Bağ-Kur’lu
olanların sigortalılıkları, meslek odası kaydı ve esnaf sicil kaydı dikkate
alınmadan tamamen vergi kaydı açılış ve kapanışına göre belirlenmektedir. Dolaysıyla, bu durumda olanların 1 Ekim 2008’den önceki ve sonraki
sigortalılıkları meslek odası kaydı veya esnaf sicil kaydına belirlenmemektedir.

Mart - Nisan 2011

Kur’a ilk girişi 04.10.2000’den sonra olduğu için, hizmet süreleri yalnızca
vergi kayıtları esas alınarak belirlenecektir. Yani, 2002-2007 yılları arasında hizmet süresi verilecektir. Ayşe teyzenin vergi kaydının kapanışından
sonra devam eden tuhafiyeciler odası ile esnaf sicil müdürlüğü kayıtlarına
göre hizmet süresi verilemeyecektir.
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Buraya kadar anlatılanlardan olarak, yazımızın alt başlığında açıklanması gereken asıl sorun; 04.10.2000’den önce vergi, meslek odası ve
esnaf sicil kayıtlarından herhangi birisine göre Bağ-Kur sigortalısı olanların vergi kaydı olmadan 04.10.2000 tarihi ve sonraki yıllarda (1 Ekim
2008’den sonra) sigortalılık durumlarının ne olacağıdır.
Bu husus, SGK’nın 28.04.2011 tarihli ve 8915385 sayılı talimat yazısında açıklanmıştır. Bu talimatın konumuzla ilgili bölümü aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir.
a. Vergi kaydı olmadığı için meslek odası veya esnaf sicildeki
üyelik kaydı 15.08.2005 tarihi itibariyle sonlandırılan kişilerden EK:1
belgesi vererek sigortalılığını devam ettirmek isteyenlerin 30.04.2008
tarihi itibariyle 60 aydan fazla prim borçları varsa, sigortalılıkları prim ödemelerinin karşıladığı tarihe göre sona erdirilmekte,
01.05.2008 tarihi itibariyle sigortalılıkları yeniden başlatılmamakta ve
1 Ekim 2008’den sonra sigortalılıkları devam ettirilmemektedir.
Örnek olarak, Bay B, 1999 yılında konfeksiyonculuktan dolayı
Bağ-Kur’lu olmuştur. Bay B’nin vergi kaydı 2005 yılında sona ermiştir. Ancak, konfeksiyoncular odasındaki kaydı devam etmektedir. Bay
B, EK:1 belgesi vererek sigortalılığını devam ettirmek istemiştir. Bay
B’nin 4/b sigortalısı sayılmasını gerektiren başka hiçbir kaydı yoktur.
Bay B’nin 1 Ekim 2008’den sonra 4/b sigortalılığı devam ettirilebilir mi? Bay B’nin 30.04.2008 tarihi itibariyle SGK’ya 60 ay (5 yıl)
ve daha fazla prim borcu varsa sigortalılığı prim ödemelerine göre
durdurulacak ve bir daha başlatılmayacaktır. Yani, Bay B’nin 4/b sigortalılığı 1 Ekim 2008’den sonra devam etmeyecektir. Ancak, Bay
B’nin 30.04.2008 tarihi itibariyle SGK’ya 60 aydan (5 yıl) daha az
prim borcu varsa, sigortalılığı 1 Ekim 2008 tarihinden sonra da devam
ettirilecektir.
b. Vergi kaydı olmadığı için meslek odası veya esnaf sicildeki üyelik kaydı 15.08.2005 tarihi itibariyle sonlandırılan ancak SGK’ya ne
EK:1 belgesi vererek sigortalılığını devam ettirmek istediklerine dair
irade beyanı, ne de EK: 5 belgesi vererek sigortalılıklarını sonlandırmak istediklerine dair irade beyanı bulunmayan kişilerin, 30.04.2008
tarihi itibariyle 60 aydan fazla prim borçları varsa sigortalılıkları
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VI. SONUÇ
Yazımızda ele aldığımız meslek odaları 5362 sayılı kanun kapsamında
kurulan meslek odalarıdır. 5174 sayılı yasaya göre kurulan ticaret odaları
ile sanayi odaları yazımızın kapsamı dışında olduğu gibi mimarlar, mühendisler, diş hekimleri, eczacılar ve tabipler odalarındaki kayıtlar da iş bu
makalemizde ele aldığımız meslek odalarından değildir.
Meslek odası kayıtları kendi nam ve hesabına çalışanların sigortalılık
sürelerinin belirlenmesinde vergi kayıtları gibi sürekli dikkate alınan kayıtlar olmamıştır. Bu nedenle, herhangi bir meslek odasında üyelik kaydı olan
bir vatandaşa SGK tarafından nasıl hizmet verildiğinin bilinmesi önem arz
etmektedir. Yazımızda meslek odalarıyla ilgili açıkladığımız hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
• 04.10.2000’den önce herhangi bir şekilde mülga 1479 sayılı yasa
kapsamında (mülga 2926 SK değil) Bağ-Kur’a kayıt ve tescili olan
bir kişinin 04.10.2000’den sonra vergi kaydı devam etmese bile, meslek odası veya esnaf sicilde var olan kayıttan herhangi birisine göre
15.08.2005’e kadar Bağ-Kur sigortalılığı devam eder. 15.08.2005’den
sonra bu durumdaki bir kişi düzenli olarak her ay primlerini ödemişse,
zorunlu 4/b sigortalılığı 1 Ekim 2008’den sonra da devam eder.
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prim ödemelerine göre sona erdirilmekte, 01.05.2008 tarihi itibariyle
sigortalılıkları yeniden başlatılmamakta ve 1 Ekim 2008’den sonra sigortalılıkları devam ettirilmemektedir.
c. Vergi kaydı olmadığı için meslek odası veya esnaf sicildeki
üyelik kaydı 15.08.2005 tarihi itibariyle sonlandırılan kişilerden EK:2
belgesi vererek sigortalılığını sonlandırmak isteyenlerin 15.08.2005
tarihi itibariyle 60 aydan fazla prim borçları varsa, sigortalılıkları
prim ödemelerinin karşıladığı aya göre sona erdirilmekte, 01.05.2008
tarihi itibariyle sigortalılıkları yeniden başlatılmamakta ve 1 Ekim
2008’den sonra sigortalılıkları devam ettirilmemektedir.
d. SGK’ya EK:1 belgesi verenlerin 30.04.2008 tarihi itibariyle,
EK:5 belgesi verenlerin ise 15.08.2005 tarihi itibariyle beş yıldan (60
ay) az prim borcunun bulunması halinde, EK:1 talebine istinaden sigortalılıkları 1 Ekim 2008’den sonra da devam ettirilmektedir.
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• 04.10.2000’den önce zorunlu Bağ-Kur sigortalılığı başlayıp
ta 04.10.2000’den sonra düzenli olarak prim ödemeyen, SGK’ya
15.08.2005’ten sonra sigortalılığının devam ettirilmesi yönünde EK:
1 belgesi verenlerin 30.04.2008 tarihi itibariyle, sonlandırılması yönünde EK: 5 belgesi verenlerin ise 15.08.2005 tarihi itibariyle 60 ay ve
üzeri prim borçları varsa sigortalılıkları prim ödemelerinin karşıladığı
tarihe göre sona erdirilmekte, 01.05.2008 tarihi itibariyle sigortalılıkları yeniden başlatılmamakta ve 1 Ekim 2008’den sonra sigortalılıkları
devam ettirilmemektedir. SGK’ya EK:1 belgesi verenlerin 30.04.2008
tarihi itibariyle, EK:5 belgesi verenlerin ise 15.08.2005 tarihi itibariyle
beş yıldan (60 ay) az prim borcunun bulunması halinde, EK:1 talebine
istinaden sigortalılıkları 1 Ekim 2008’den sonra da devam ettirilmektedir.
• 04.10.2000 tarihinden önce esnaf Bağ-Kur sigortalısı olarak herhangi bir şekilde Bağ-Kur’a kayıt ve tescili olanlar, günümüz itibariyle
bile (günümüz olarak 2011 yılı esas alınmıştır) 04.10.2000 tarihi öncesinden başlayan meslek odası ve esnaf sicil kaydı ibraz ettiklerinde, bu
meslek odası kaydına göre hizmet süresi verilmektedir.
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PSİKOLOJİK TACİZ ( MOBBİNG ) VE BAŞBAKANLIK
GENELGESİ
Selahattin BAYRAM*

II- PSİKOLOJİK TACİZ ( MOBBİNG ) VE BAŞBAKANLIK
GENELGESİ
Bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladığı ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, hakir görücü, yıldırıcı, haksız söz ve davranışlar psikolojik taciz (mobbing ) olarak kabul edilmektedir.
Çalışma hayatında çeşitli şekillerde psikolojik taciz (mobbing) ortaya
çıkmakla birlikte, çalışanın yüzüne bağırılması, yüksek sesle azarlanması,
yaptığı işin sürekli eleştirilmesi, sözlü olarak tehdit edilmesi, diğer çalışanlardan soyutlayıcı iş verilmesi, gülünç duruma düşürülmeye çalışılması;
dini, siyasi görüşü ve özel yaşamı ile alay edilmesi, sahip olduğundan daha
az yetenek gerektiren işlerin verilmesi, çalışanın işinin sürekli değiştirilmesi, öz güvenini olumsuz etkileyecek işler verilmesi, fiziksel olarak ağır
işler yapmaya zorlanması, doğrudan cinsel tacize maruz bırakılması ve
benzeri şekillerde söz konusu olabilmektedir.
*

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
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I- GİRİŞ:
Çalışma hayatında adının konulması çok eskilere dayanmayan, ancak
çalışma hayatının bir gerçeği olan psikolojik taciz ( mobbing ) eskiden
beri var idi. Psikolojik tacize maruz kalan çalışan işsizlik korkusu nedeniyle ya bu davranışlara katlanmayı tercih etmekte ya da huzursuzluğun
hat safhaya ulaşması halinde bütün haklarından vazgeçerek işini terk edip
gitmekte idi. Yasal olarak psikolojik tacizi (mobbing) engelleyici doğrudan düzenlemeler bulunmamakla birlikte dolaylı yönden uygulanabilecek
düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanunu’nda bulunmaktadır. Gerek öğreti gerekse sivil toplum kuruluşları psikolojik tacizi önleyici yasal düzenlemeler
yapılmasını istemelerine rağmen, bugün itibariyle Başbakanlık Genelgesi
ile de olsa konuyla ilgili çözüm üretilmeye çalışılması çalışma huzuru açısından önemlidir.
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Psikolojik Tacize (Mobbing) maruz kalan işçiler 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 5 inci maddesinde öngörülen;
• İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç,
din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamayacağı,
• İşverenin, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona erdirilmesinde,
cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem
yapamayacağı,
• Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamayacağı,
• İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanmasının daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmayacağı,
• İş ilişkisinde ya da bu ilişkinin sona ermesinde yukarıdaki
fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçinin, 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebileceği,
• 20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki
fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçinin ispat etmekle yükümlü
olduğu, ancak, işçinin bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde
gösteren durumu ortaya koyması halinde, işverenin böyle bir ihlalin
mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olduğu,
hükümleri nedeniyle yasal hakkını arayabileceği gibi aynı Kanunun 24 üncü maddesinde öngörülen;
• İşverenin, işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi, davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması,
• İşçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı işverenin sataşmada bulunması veya gözdağı vermesi yahut işçi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirmesi, kışkırtması veya
sürüklemesi,
• İşçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı, asılsız, ağır isnad veya
ithamlarda bulunması,
• İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde

cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen
gerekli önlemlerin alınmaması,
gibi ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinden dolayı süresi belirli olsun veya olmasın iş sözleşmesini,
sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilecektir.
Ayrıca, işçinin iş sözleşmesi ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzerlerinden dolayı
feshedilmişse o işyerinde 30 veya daha fazla işçi çalışıyorsa, iş sözleşmesi
feshedilen işçinin kıdemi en altı aysa fesih bildiriminin tebliği tarihinden
itibaren bir ay içerisinde iş mahkemesinde işe iade davası açabilecektir.
Yine, 12/10/2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinde öngörülen; bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında,
mağdurun şikâyeti üzerine, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli
para cezasına hükmolunacağı, bu fiillerin hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve
öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan
yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek cezanın
yarı oranında artırılacağı, bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan
veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek cezanın bir yıldan
az olamayacağı hükmü ve aynı Kanunun 117’nci maddesinde öngörülen;
cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş
ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye, mağdurun şikâyeti halinde, altı
aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verileceği, çaresizliğini,
kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi veya kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir
ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılan kimseye altı aydan
üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası
verileceği, cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri
azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında
anlaşmalar kabulüne zorlayan ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya
durmanın devamına neden olan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
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verileceği hükmü nedeniyle belirtilen eylemleri işleyen kişi hakkında gerekli müracaatları yapabilecektir.
Yukarıda belirtilenler dışında koşulları varsa işçi, genel hükümlere
göre işverene karşı manevi tazminat ve hatta maddi tazminat talebinde bulunabilecektir.
Mobbing kavramı unsurları itibariyle değerlendirildiği zaman, ispatı işçiye ait olan eylem ve davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukukun
genel kuralı gereği her müddei iddiasını ispatla yükümlü olması nedeniyle
psikolojik tacize maruz kalan çalışan maruz kaldığı eylem ve davranışları
somut belgelerle ya da tanıklarla ispat etmekle yükümlüdür.
Söz konusu yasal düzenlemeler göz önüne alındığında, işçinin bir kişi
ya da bir grubun ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, hakir görücü, yıldırıcı, psikolojik taciz, zorbalık, sindirme, mağdurun benliğini öldürme, psikolojik
şiddet gibi haksız eylem ve davranışlarına maruz kalması ve bunun akabinde de iş sözleşmesinin feshedilmesi şeklinde bir süreç söz konusuysa, işçinin 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca yasal haklarını talep etmesi
ve işverenlere de gerek İş Kanunu gerekse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
hükümleri doğrultusunda yaptırımın uygulanması için gerekli müracaatları
yapması mümkündür. ( BAYRAM, Selahattin, Mobbinge Maruz Kalan
İşçinin Yasal Hakları, Mali Çözüm Dergisi, s.277-287)
Mobbingle mücadele konusunda bir çok ülkede çeşitli tedbirler uygulanıyor.
Belçika’da mobbing şikayetleriyle ilgili işçi temsilcileriyle anlaşılarak profesyonel bir danışmanın görevlendirilmesi, iş yerinde önleyici
mekanizmaların geliştirilmesi, iş yerinde konuyla ilgili yazılı bir örgütsel niyetin ilanının yapılması, şikayet mekanizmasının oluşturulması, mağdurlara sosyal destek sağlanması, tacizi gerçekleştiren kişinin
hukuksal yaptırımlarla cezalandırılması ve eğitime tabi tutulması gibi
mücadele yöntemleri uygulanıyor.
Finlandiya’da cinsel taciz, şiddet tehdidi ve psikolojik taciz gibi konular mesleki sağlık kapsamında değerlendiriliyor. Bu konularda hem
işverenlere hem işçilere bazı sorumluluklar yükleniyor. Ayrıca psikolojik tacizle mücadelede özellikle işçi ve işveren arasındaki işbirliğine
dikkat çekiliyor.

Hollanda’da iş yerinde cinsel taciz, psikolojik taciz ve şiddete karşı
koruma sorumluluğu işverende bulunuyor. Bu düzenleme cinsel taciz,
psikolojik taciz, ırkçılık ve şiddeti kapsayan istenmeyen her türlü davranışı kapsıyor.
Fransa’da iş yerindeki psikolojik tacizin engellenmesi için işverenlere yeni sorumluluklar yüklendi. Bu kapsamda, mağduriyeti ve tacizi
önlemek için yeni koruma ve önleyici mekanizmalar öneriliyor. Ayrıca
psikolojik tacizde bulunanlara ve gerçek dışı bir şekilde mağdur olduklarını beyan edenlere para cezası öngörülüyor. Bu konuda ispat yükü
tacizciye yükleniyor. Ceza Kanununda ise mobbing failine 1 yıla kadar
hapis ve 15 bin avro para cezasına hükmedilebiliyor. Sendikalar, kamu
ve özel sektörde yaşanan psikolojik taciz olaylarının önlenmesinde taraf olabiliyor. Fransa’da konuyla ilgili kamuoyu ilgisini çekmek için
acil telefon hatları ve mağdurlara yardım programları bulunuyor.
İngiltere’de şiddet tanımı, psikolojik şiddeti de içerecek şekilde genişletildi. Söz konusu tanım, psikolojik taciz konusuna temel dayanak
oluşturuyor. Psikolojik tacize maruz kalan işçinin işten istifa etmesi
‘’haklı nedenlerle fesih’’ sonucunu doğruyor. İngiltere’de konuyla ilgili
olarak taciz hattı kuran sendikaların yanında, bölgesel destek ağı oluşturan sendikalar bulunuyor. Ayrıca bazı sendikalar psikolojik taciz danışmanı görevlendiriyor. Bazı yerel yönetimler de konuya ilişkin özel
politikalar geliştiriyor.
İsveç’te işletme komitelerinin psikolojik tacizin önlenmesi için
gerekli tedbirleri alma yükümlüğü, işverenlerin psikolojik tacizi engelleyecek şekilde işin ve iş ortamının düzenlenmesi, psikolojik taciz
mağdurlarının rehabilitasyonu ve iş yerinde psikolojik tacizle mücadele politikalarının geliştirilmesi sorumluluğu bulunuyor.
Almanya’da psikolojik tacizin neden olduğu zararlar meslek hastalığı olarak değerlendiriliyor. Mobbing mağdurları erken emekliliklerini isteyebiliyor, iş görmekten kaçınma hakkından yararlanabiliyor, iş
akdini haklı nedenle feshedebiliyor. Mağdurlar için yardım ve destekte
bulunmak amacıyla merkezler bulunuyor, işçi sendikaları tarafından telefon hattı oluşturuluyor. Ayrıca kamuya bağlı yerel sağlık kuruluşları
psikolojik tacizin yol açtığı zararların teşhisi ve tedavisi ile ilgileniyor
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ve psikolojik taciz mağdurlarına danışman hizmeti veriyor. İşverene ise
mobbing uygulayan kişinin iş sözleşmesini feshetme imkanı tanınıyor.
İtalya’da işçinin fiziksel bütünlüğünün ve sağlığının korunmaması, işçiye iş tanımında yer alan mesleki niteliklerinin altında nitelikler
gerektiren işlerin verilmesi gibi sebepler psikolojik taciz olarak değerlendiriliyor. İtalya’daki işçi konfederasyonlarından biri resmi internet
sitesinde psikolojik taciz ile ilgili ayrı bir bölüm oluşturarak üyelerinin ve tüm çalışanların konu ile ilgili bilgilendirilmesi, psikolojik taciz
olaylarının internet aracılığıyla rapor edilmesi ve mağdurları arasında
dayanışmanın sağlanması için çaba harcıyor.
Japonya’da çağrı merkezi üzerinden mobbing mağdurlarına destek veriliyor. (http://www.memurlar.net/haber/191939/, Erişim:28/03/2011)
19/03/2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile işyerlerinde psikolojik tacizin ( mobbing ) önlenmesine dair yeni önlemler sıralanmıştır.
Söz konusu Genelge’de;
“Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen
psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını
olumsuz etkilemektedir.
Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü
muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan
psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma
barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.
Bu doğrultuda, çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla
aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.
1. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için
gerekli bütün önlemleri alacaktır.
2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her
türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır.
3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir.

4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacaktır.
5. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum
kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla “Psikolojik Tacizle Mücadele
Kurulu” kurulacaktır.
6. Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandıracaktır.
7. Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir.
8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık
yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler
düzenleyeceklerdir.” hükümleri öngörülmüştür.
Söz konusu Genelge’de dikkat edileceği üzere, işçi yerine çalışan ve
psikolojik taciz şikayetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandırmada ise denetim elemanı tabiri kullanılmıştır. Bu kullanımlar da gösteriyor ki bu Genelge hükümleri kamu kurumlarında memur dahil tüm
çalışanları ve tüm işyerindeki işçileri kapsamaktadır. Ayrıca, psikolojik
taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandırma yetkisi,
sadece belirli bir kurum denetim elemanına değil, tüm kamu kurum ve
kuruluşlarındaki ( belediyeler dahil ) müfettiş, kontrolör ve denetmenleri
kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
Bu Genelge hükümlerinde dikkati çeken bir diğer husus ise psikolojik
taciz konusunda çalışanlardaki bilinç düzeyini artırmak için eğitim, bilgilendirme faaliyetlerinin vurgulanmasıdır.
Ayrıca, psikolojik tacize maruz kalanlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik
İletişim Merkezi Alo 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla yardım ve destek verilmesi de unutulmamıştır.
Çalışma barışının sağlanması açısından işverenlere psikolojik tacizin
önlenmesi konusunda yükümlük verilmesi, toplu iş sözleşmelerine psikolojik taciz vakalarının olmaması için önleyici hükümler konulması ve ça-

Mart - Nisan 2011

MALİ

ÇÖZÜM

323

MALİ

ÇÖZÜM

Mart - Nisan 2011

lışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve
önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili
tarafların katılımıyla “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” kurulmasında
özellikle sivil toplum kuruluşlarına yer verilmesiyle işbirliği içerisinde bu
sorunun aşılmasına çalışılması isabetli düzenlemeler olarak göze çarpmaktadır.
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III- SONUÇ:
19/03/2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile işyerlerinde (kamu
ve özel) mamurlar dahil tüm çalışanların psikolojik tacize (mobbing) maruz kalmaması için önlemler sıralanmıştır. Söz konusu önlemler hiç şüphe
yok ki çalışanların maruz kaldığı psikolojik taciz vakalarını azaltacaktır.
İşverenler işyerinde çalışanların psikolojik tacize maruz kalmaması
için gerekli bütün önlemleri alacaktır. Bütün çalışanlar psikolojik taciz
olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır. Toplu iş sözleşmelerine, işyerinde psikolojik taciz vakalarının
yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Alo 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla
çalışanlara yardım ve destek sağlanacaktır. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek
üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” kurulacaktır. Denetim elemanları psikolojik taciz
şikayetlerini en kısa sürede titizlikle inceleyip sonuçlandıracaklardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik
farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile
seminerler düzenleyeceklerdir.
Burada yaptırım eksikliği göze çarpmakla birlikte sorunun aşılması
açısından önemli bir adım atıldığı değerlendirilebilir.
Bütün bu önlemler yetersiz kaldıysa ya da doğrudan işçinin 4857 sayılı
İş Kanunu’nun 5 inci maddesi hükümlerine göre çalışanın haklarını araması, aynı Kanunun 18 ve devamı maddelerinde belirtilen şartlara da haizse
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işe iade davası açması ve 24 üncü maddesinde öngörülen haklı nedenle
derhal feshi gerektiren hükümler doğrultusunda iş sözleşmesini feshederek diğer şartlara da haizse kıdem tazminatının ödenmesini istemesi ya
da 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105 ve 117 nci maddesi hükümleri doğrultusunda en yakın adli makamlara gerekli müracaatı yapması da
mümkündür.
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6111 SAYILI KANUNLA TARIM İŞLERİNDE SÜREKSİZ
ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI
Ahmet ADIGÜZEL*
1. GİRİŞ
Tarım işleriyle iştigal eden kişilerin sosyal güvenliği eskiden beri sorun
olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair (Torba) Kanunla tarım işleriyle uğraşan kişilerin lehine
düzenlemeler getirilmiştir. Çalışmamızda tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlarla ilgili yapılan düzenlemeler üzerinde durulacaktır.

* Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yrd. Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru
1 Üretim,bakım yetiştirme,tarım işinin başlıca özelliklerindendir.Bu ana özellikleri içermeyen hizmetlerin tarım işi sayılamayacağı tartışılamaz”, Yarg.10.HD., 30.6.1983,3431/3575,Yelekçi,s.56
2 Yargıtay, tarım işini toprak ve bazen de denizle bağlantılı olsa da, bitkisel ve hayvansal
ürünlerin üretim,yetiştirme ve bakımı işi olduğunu benimsemekte, bunu yaparken de görülen işin galip vasfına bakmakta, emeğin doğrudan bu tür işlerde yoğunlaşmasını gerekli
görmektedir.Bkz.Akyiğit,İş Kanunu,s.198
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2. 6111 sayılı Kanun öncesi Tarım İşiyle iştigal
edenlerin Durumu
Tarım işleri iş hukuku uygulamasında önemli bir yer tutmaktadır. İş kanununda tarım işi 2002 yılına kadar tam manasıyla tanımlaması yapılamamıştır. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarım işini “Arazide deniz ve göl
ve nehirlerde ekim dikim bakım yetiştirme yolu ile bitki orman hayvan
balık ve bunların mahsullerinin istihsalini ifade eder. “diye tanımlamıştır.
İş Kanununda tarım işlerinin tam manasıyla tanımlanamamış olmasından doğan boşluk 4773 sayılı kanunla (T.C. Yasalar, 2002) giderilmiştir.
Tarım işinin ne anlama geldiği açık olarak belirtilmemesi uygulamada
Yargıtay kararlarına konu olmuş tarım işlerinden sayılmayan bazı işlerin
Yargıtay kararlarıyla tarım işlerinden sayılmış bazıları sayılmamıştır. İş
kanunda yapılan değişikliğe kadar Yargıtay verdiği kararlarda üretme ve
yetiştirme süreci tamamlandıktan sonra yapılan faaliyetleri tarım işi olarak
nitelendirmiştir. “Tarım işlerinde önemli olan üretme yetiştirme ve bakımdır 1 Yalnız bir şeyin üretimi bakım yada yetiştirilmesi de yetmez işin bu
belirtilenlerle çok yakın bir ilişki içinde olması gerekmektedir. 2
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4857 iş kanunun 111. maddesinde “Bir işin bu Kanunun uygulanması bakımından sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılıp sayılamayacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir yönetmelikle belirler.
Tarım ve ormandan sayılan işlerde çalışanların, çalışma koşullarına ilişkin
hükümleri, hizmet akdi, ücret, işin düzenlenmesi ile ilgili hususlar Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”
Kanundan da anlaşılacağı üzere bir işin tarım işi sayılıp sayılamayacağı ve
çalışma koşullarına ilişkin düzenlemelerin Çalışma Ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının hazırlayacağı yönetmelikle belirleneceği belirtilmektedir.
17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı kanunla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlara ve hak sahiplerine, malullük, yaşlılık ve ölüm
hallerinde bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlamak,
sigortalılığın tespit, tescil ve takibine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,
Çevre ve Orman Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından bu Kanunun
yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde müştereken çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların bu Kanunda
yazılı şartlarla sosyal güvenliğinin sağlanmasıdır. Sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu kanunlara göre malullük, emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam işgöremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak
tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar istekte bulunmaları kaydıyla bu
Kanuna göre sigortalı sayılırlar.
5510 sayılı kanunun 106. maddesiyle; 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu
yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yanında 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 1 ilâ 5, 13 ilâ 17, 24 üncü , 33
üncü ve 35 inci maddeleri de yürürlükten kaldırılmıştır.
5510 sayılı yasanın 3. maddesinin 19. bendinde Tarım işini “ Kendi
mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde veya
kamuya mahsus mahallerde; ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve
ıslah yoluyla yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle
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3. 6111 sayılı Kanun SONRASI Tarım İşiyle iştigal
edenlerin Durumu
5510 sayılı kanun ile Sosyal Güvenlik alanında büyük yenilikler yapılmıştır. 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı kanunla tarımda kendi adına
ve hesabına bağımsız çalışanlar 5510 sayılı kanun yürürlüğe girmesiyle
yürürlükten kaldırılmıştır. tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar 5510
sayılı yasanın 4.maddenin b fıkrasının 4. bendi gereği sigorta kapsamına
alınmıştır.3 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigor3

5510 sayılı kanun 4/b:Tarımsan faaliyette bulunanlar
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bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde edilmesini ve/veya bu ürünlerin
yetiştiricileri tarafından; muhafazasını, taşınmasını veya pazarlanmasını,”
ifade eder diye tanımlamıştır.
5510 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendinin 4. fıkrasında tarımsal
faaliyette bulunanları sigortalı saymıştır. 8. maddenin 1. fıkranın a bendinde tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya
başlatıldığı gün sigorta işe giriş bildirgesinin kuruma verilmesi gerektiği 9.
maddenin b fıkrasının 5. bendinde (Bent 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Tarımda kendi adına
ve hesabına bağımsız çalışanlar için, tarımsal faaliyetinin sona erdiği veya
6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca muafiyet kapsamına
girdiği yahut 65 yaşını doldurması nedeniyle talepte bulunduğu tarihten,
itibaren sigortalılığının sona ereceği belirtilmiştir.
17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar bu Kanuna tâbi olarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girdiği tarih olarak
kabul edilir. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklıdır.
Bu Kanunun uygulanmasında 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına
dahil edilir.
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talar Kanunu tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlara ait
kanunda 1, 5 inci, 13, 17 nci, 24 üncü, 33 üncü ve 35 inci maddeleri de
5510 sayılı kanununla yürürlükten kaldırılmıştır. Böylelikle tarım işlerinde çalışanlar için bir belirsizlik başlamıştır. Özelliklede tarımda süreksiz
çalışanlar belirli bir yere tam manasıyla bağlı olmayan mevsimlik işçi olarak da adlandırabileceğimiz kişiler Çukurova da pamuk tarlalarında çapa
yapmak hasat toplamak, Karadeniz de fındık diplerini çapalamak fındık
toplamak çay ve diğer tarım işlerinde çalışmak zor şartlarda hayat mücadelesi vermektir. İşte Bu tür çalışanlar için 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair (Torba) Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna 01.03.2011 tarihinden itibaren ek 5 inci madde ilave edilmiştir. Söz
konusu madde ile kamu idarelerinde tarım veya orman işlerinde hizmet
akdiyle süreksiz çalışanlar hariç olmak üzere tarım veya orman işlerinde
hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır.4
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (Torba) Kanunun
ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışıp 01.03.2011 tarihinden itibaren sigortalı olmak için müracaat
edenlerin bu kapsamda sigortalı sayılabilmesi için;
• 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b)
ve (c) bentleri kapsamında çalışmaması,5
• İsteğe bağlı sigortalı veya isteğe bağlı iştirakçi olmaması,
• Mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olmaması,6
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4
5
(a)
(b)
(c)

5510 sayılı kanun 4/a:Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile;
Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar
Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar
Kamu idarelerinde çalışıp (a) ve (b) kapsamı dışında çalışanlar
Sigortalı sayılmışlardır
6 5510 sayılı kanun Geçici Madde 20 - (Ek madde: 17/04/2008-5754 S.K./73. mad) 506
sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirket-
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leri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli
için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile
bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek bu Kanun kapsamına
alınır. Üç yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Devir tarihi
itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı
sayılırlar.
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• Kendi sigortalılıklarından dolayı Kanun ile Mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre gelir veya aylık almaması,
• 2925 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmaması, (T.C. Yasalar, 1983)
• 18 yaşını doldurmuş olması şartları aranacaktır.
Bu şartlan taşıyanlardan tarım işlerinde süreksiz çalışanlar “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni sürekli
ikametlerinin bağlı bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri veya çalıştıkları il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine onaylatıp, sürekli ikametlerinin bağlı olduğu veya çalıştıkları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/
sosyal güvenlik merkezine müracaat edecekler, sigortalılıkları da müracaat
ettikleri tarih itibariyle başlayacaktır.
5510 Sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre tarım işlerinde süreksiz
çalışan sigortalılar için oluşturulacak sicil dosyaları sigortalıların sürekli ikametlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünde veya
sosyal güvenlik merkezinde bulunacağından, çalıştıkları sosyal güvenlik
il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine “Tarım işlerinde Hizmet
Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait giriş Bildirgesi” ile müracaat edenlerin
tescil işlemi yapıldıktan sonra, sigortalı dosyası oluşturulmak üzere belgeler sürekli ikametlerinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne
veya sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir. Ayrıca, sigortalıların çalıştıkları illerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik
merkezine sigortalılık işlemleri ile ilgili olarak talepte bulunmaları halinde
işlemleri yapıldıktan sonra, belgeler sigortalı dosyasının bulunduğu sosyal
güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.
Sigortalılara 5510 sayılı kanunun ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılıklarının başlatıldığı hususunda bilgi verilecektir. 2925 sayılı Kanun
gereğince sigortalıkları devam edenler de bu kapsamdaki sigortalılıkları
sona ermediği sürece ayrıca Kamu idarelerinin tarım veya orman işlerinde
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hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılanlar Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı sayıldıklarından ek 5 inci madde
hükümleri bu sigortalılar için uygulanmayacak ve Kanunun ek 5 inci maddesi hükümlerinden faydalanamayacaklardır.
5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı;
• 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddeye istinaden sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde çalışmaya başladıkları tarihten,
• Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların talep tarihinden,
• Prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son
günden,
• Gelir yada aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak
Şartıyla talep tarihinden,
• Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erdirilecektir.
Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılığı 4 üncü maddeye
göre çalışması nedeniyle sona erenlerin ek 5 inci maddeye tabi sigortalılığı
zorunlu çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren kendiliğinden başlatılacaktır. Bunlardan ayrıca “Tarım işlerinde Hizmet Akdiyle
Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” alınmayacaktır.
5510 Sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar için ay 30 gün, yıl ise 360 gün
olarak dikkate alınacaktır. Süreksiz tarım sigortasına müracaat eden sigortalılar 01.03.2011 tarihinden itibaren 5510 Sayılı Kanunun 82 nci maddesine 7 göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak
kaydıyla sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının %
34,5’i oranında prim ödeyeceklerdir. Bu primin % 20’si malullük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve
meslek hastalıkları sigortası primi olacaktır. Ancak, Kanuna 6111 sayılı
Kanunun 52 nci maddesi ile eklenen geçici 29 uncu madde ile Kanunun ek
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7 5510 Sayılı Kanun Madde 82: Günlük kazanç sınırları : (Fıkra 25.02.2011 tarih ve
27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Bu Kanun gereğince
alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı,
sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük
sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.
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5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılar 01.03.2011-31.12.2011 tarihleri
arasında 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırının on sekiz katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan
artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim ödeyeceklerdir.
Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle
süreksiz olarak çalışanlar; Tablo A da belirtilen primleri ödeyeceklerdir. Sigortalılar talepte bulunmaları halinde üst sınıra kadar da prim ödeyebilir.

Tarih

01.03.2011-30.06.2011
01.07.2011-31.12.2011

Günlük
Kazanç Gün
Alt Sınırı (II)
(I)
26,55 TL
27,90 TL

18
18

Yüzdelik
(III)

Sigorta
Primine
Esas Kazanç
(I*II*III)

%34,5
%34,5

164,88 TL
173,26 TL

4. DEĞERLENDİRME
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (Torba) Kanunun
51 inci maddesiyle Kanuna 01.03.2011 tarihinden itibaren ek 5 inci madde
ilave edilmiştir. Bu ilave edilen madde ile tarım işlerinde süreksiz çalışanlar Sosyal Güvenlik şemsiyesi altına alınmıştır. Ancak bu tip işlerde
çalışanlar sigortalarını yapabilecek kadar bilinçli mi bunu zaman gösterecek ancak tarım işlerinde süreksiz çalıştığını beyan eden kişinin kurumdan
alacağı “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş
Bildirgesi”ni sürekli ikametlerinin bağlı bulunduğu muhtarlık ile ikamet
ettikleri il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine onaylatıp, sürekli
ikametlerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri ne kadar doğru aslında bunu sorgulamak
gerekli muhtarlık seçmeninin verdiği Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesini neye göre onaylar veya onaylamaz aynı şekilde ikamet ettikleri il yada ilçede bulunan tarım müdürlükleri
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hangi kritere göre beyan edilen Giriş Bildirgesini onaylayacak ülkemizde
o kadar çok emekli olmak için çalışma gününe ihtiyacı olan var ki bunlar daha önce İsteğe bağlı olarak bu günleri telafi edip Sosyal Sigortalar
Kanununa (SSK,4/a) tabi olarak emekli olabiliyorlardı. Ancak 01.10.2008
tarihinden sonra yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanunla isteğe Bağlı sigorta
kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar (Bağ-Kur,4/b) olarak nitelendirildiğinden emekli olma şartları ağırlaşmış isteğe bağlı sigortalı sayısı her
geçen gün düşmüştür. Böyle bir durumda çalışma gününe ihyacı olan bu
kişiler bu fırsatı kaçırır mı? Bence kaçırmaz çünkü kanun açık Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni sürekli
ikametlerinin bağlı bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri il yada ilçede
bulunan tarım müdürlüklerine onaylatmaları ve ayrıca primlerin düşük olması bilinçli olan bir kesimi bu yola iteceğine inanıyorum. Ülkemizde tam
manasıyla her kesim Sosyal Güvenlik şemsiyesi altına alınamamıştır. doğal olarak her insanın bir gün emekli olabilme hayali insanları bazen kanun
açıklarından faydalanmaya iter.
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5.SONUÇ
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (Torba) Kanunun
ile 5510 Sayılı Kanun ve diğer bir çok kanun ile ilgili düzenleme yapılmış özellikle 5510 Sayılı Kanunda gözden kaçmış olan gerçekten sosyal
güvenlik ilkesiyle bağdaşmayan maddelere düzenlemeler getirilmiştir.
Özellikle tarım işleriyle süreksiz çalışanların durumu bu kanunla çözüme
kavuşturulmuştur. Ancak kanundaki bazı belirsiz durumlar özellikle işe giriş bildirgesinin ikametgahın olduğu mahalle muhtarı ve İl veya İlçelerde
bulunan Tarım müdürlüklerine onaylatılması hangi kriterlere göre onaylanacağının tam manasıyla ortaya konulmamış olmasından dolayı ileride
kayıtlarını yapmış bazı kişileri mağdur edebilir. Çünkü sigortalılığın oluşumu yönünden çalışma olgusunun varlığı zorunludur. Eylemli veya gerçek
biçimde çalışmanın varlığı saptanmadıkça, hizmet akdine dayanılarak dahi
sigortalılıktan söz edilemez. Özellikle isteğe bağlı sigortalılar ile gün eksikliğinden dolayı emekli olamayan kesim tarım işlerinde hizmet akdiyle
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süreksiz çalıştığını beyan edip sigortalılığını başlatabilir. Kurum ileride bu
tip sigortalı olan ve filli olarak bu işi yapıp yapmadıklarının tespiti için
denetime tabi tutabilir. Böylece tam emekli oldum derken mağdur duruma
düşülebilir.

Mart - Nisan 2011

KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (20.10.1983). 2925 tarım işçileri sosyal sigortalar kanunu. Ankara : Resmi Gazete (18197 sayılı)
T.C. Yasalar (15.08.2002). 4773 Sayılı Kanun : İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun. Ankara : Resmi Gazete
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
T.C. Yasalar (25.02.2011). 6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve
diğer bazı kanun kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun. Ankara : Resmi Gazete (27846 sayılı)
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01.01.10 - 30.06.10

01.07.10 - 31.12.10

01.01.11 - 30.06.11

01.06.11 - 31.12.11

729.00 TL
621.00 TL

760.50 TL
648.00 TL

796.50 TL
679.50 TL

837.00 TL
715.50 TL

218.70 TL
186.30 TL

228.15 TL
194.40 TL

238.95 TL
206.85 TL

251.10 TL
214.65 TL

TABAN
549.630.000
444.150.000
488.70 YTL
531.00 YTL
562.50 YTL
585.00 YTL
608.40 YTL
638.70 YTL
666.00 TL
693.00 TL
729.00 TL
760.50 TL
796.50 TL
837.00 TL

TAVAN
2.748.150.000
2.886.975.000
3.176.55 YTL
3.451.50 YTL
3.656.25 YTL
3.802.50 YTL
3.954.60 YTL
4.151.55 YTL
4.329.00 TL
4.504.50 TL
4.738.50 TL
4.943.25 TL
5.177.40 TL
5.440.50 TL

2- S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS ÜCRETLER
a) 01/01/2004 - 30/06/2004 Dönemi ‹çin
b) 01/07/2004 - 31/12/2004 Dönemi ‹çin
c) 01/01/2005 - 31/12/2005 Dönemi ‹çin
d) 01/01/2006 - 31/12/2006 Dönemi ‹çin
e) 01/01/2007 - 30/06/2007 Dönemi ‹çin
f) 01/07/2007 - 31/12/2007 Dönemi ‹çin
g) 01/01/2008 - 30/06/2008 Dönemi ‹çin
h) 01/07/2008 - 31/12/2008 Dönemi ‹çin
›) 01/01/2009 - 30/06/2009 Dönemi ‹çin
j) 01/07/2009 - 31/12/2009 Dönemi ‹çin
k) 01/01/2010 - 30/06/2010 Dönemi İçin
l) 01/07/2010 - 31/12/2010 Dönemi İçin
m) 01/01/2011 - 30/06/2011 Dönemi İçin
n) 01/07/2011 - 31/12/2011 Dönemi İçin
3- KIDEM TAZM‹NATI TAVANI
a) 01/01/2004 - 30/06/2004 Tarihleri Aras›
b) 01/07/2004 - 31/12/2004 Tarihleri Aras›
c) 01/01/2005 - 30/06/2005 Tarihleri Aras›
d) 01/07/2005 - 31/12/2005 Tarihleri Aras›
e) 01/01/2006 - 30/06/2006 Tarihleri Aras›
f) 01/07/2006 - 31/12/2006 Tarihleri Aras›
g) 01/01/2007 - 30/06/2007 Tarihleri Aras›
h) 01/07/2007 - 31/12/2007 Tarihleri Aras›
›) 01/01/2008 - 30/06/2008 Tarihleri Aras›
j) 01/07/2008 - 31/12/2008 Tarihleri Aras›
k) 01/01/2009 - 30/06/2009 Tarihleri Aras›
l) 01/07/2009 - 31/12/2009 Tarihleri Aras›
m) 01/01/2010 - 30/06/2010 Tarihleri Arası
n) 01/07/2010 - 31/12/2010 Tarihleri Arası
o) 01/01/2011 - 01/07/2011 Tarihleri Arası

1.485.430.000
1.574.740.000
1.648,90 YTL
1.727.15 YTL
1.770.63 YTL
1.857.44 YTL
1.960.69 YTL
2.030.19 YTL
2.087.92 YTL
2.173.18 YTL
2.260.05 TL
2.365.16 TL
2.427.03 TL
2.517.01 TL
2.623.23 TL
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A) Ücretliler ‹çin (Ayl›k)
a) 16 Yaﬂ›ndan Büyükler ‹çin
b) 16 Yaﬂ›ndan Küçükler ‹çin
B) Ç›raklar ‹çin
a) 16 Yaﬂ›ndan Büyükler ‹çin
b) 16 Yaﬂ›ndan Küçükler ‹çin
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4/A- S‹GORTA PR‹M ORANLARI (30.09.2008’e kadar)
‹ﬂ Kazas› Meslek Hastal›€› Primi
(%1.5'dan az olamaz- %7'den fazla olamaz)
Anal›k Sigorta Primi
Hastal›k Sigorta Primi
Malüllük.Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigorta Primi
Malüllük Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigorta Primi
(Maden iﬂyerlerinde yeralt›nda çal›ﬂanlardan)
‹ﬂsizlik Sigortas› (%1 Devlet Katk›s› Hariç)
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi

‹ﬁÇ‹ PAYI (%)

‹ﬁVEREN PAYI (%)
1.5

TOPLAM (%)
1.5

5
9
9

1
6
11
13

1
11
20
22

1
7.5

2
22.5

3
30

4/B - 5 510 SAYILI KANUN - 4-(1)/a KAPSAMINDA (SSK) S‹GORTALILARIN PR‹M ORANLARI (01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kodu
‹ﬂçi Pay› (%)
‹ﬂveren Pay› (%)
K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Primi
1 - 6,5
(‹ﬂ Kazas› ve Meslek Hastal›€›)
Malullük, Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigortalar› Primi
9
11
Malullük, Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigortalar› Primi
(Fiili Hizmet Süresi Zamm› Uygulanan ‹ﬂyerlerinde)
9
12 - 14
Genel Sa€l›k Sigortas› Primi
5
7,5
Toplam
14
19,5 - 28

Mart - Nisan 2011

20
21 - 23
12,5
33,5 - 42

5/A- 4-(1)/b KAPSAMINDA (Ba€-Kur) S‹GORTALILARIN PR‹M ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kolu
K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Primi (‹ﬂ Kazas› ve Meslek Hastal›€›)
Malullük, Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigortalar› Pirimi (Uzun Vade)
Genel Sa€l›k Sigortas› Primi
Toplam
5/C - 4-(1)/b KAPSAMINDA (Ba€-Kur) ÇALIﬁAN EMEKL‹LER‹N SGDP ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
2008
2009
SGDP Kesintisine Tabi Emekli Ayl›€›
Y›l›nda (%)
Y›l›nda (%)
4/b (Ba€-Kur) Sigortal›lar›na ilgili y›l› Ocak ay›nda
ödenen en yüksek yaﬂl›l›k ayl›€›n› geçmemek üzere,
12
13
emekli ayl›€› üzerinden

340

Toplam (%)
1 - 6,5

Toplam (%)
1 - 6,5
20
12,5
33,5 - 39

2010
Y›l›nda (%)

2011 ve
Sonras› (%)

14

15

6- 5510 SAYILI KANUN - 4-(1)/a KAPSAMINDA (SSK) ÇALIﬁAN EMEKL‹LER‹N SGDP ORANLARI (01.10.2008’den ‹tibaren)
‹ﬂçi Pay› (%)
‹ﬂveren Pay› (%)
Toplam (%)
Çal›ﬂ›lan iﬂin iﬂ kazas› ve meslek hastal›€›
prim oran›na göre
7,5
23,5 - 29
31 - 36,5
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7- YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹NLER
H‹ZMET SÜRELER‹ (10.06.2003’den itibaren)
a) 1 Y›ldan 5 Y›la Kadar (5 y›l dahil) olanlar
b) 5 Y›ldan fazla 15 y›ldan az olanlar
c) 15 Y›l ve Daha Fazla Olanlar
d) 18 Yaﬂ›ndan Küçük ‹ﬂçiler ile 50 ve daha yukar› yaﬂtaki iﬂçiler

Y›lda
Y›lda
Y›lda
Y›lda

‹Z‹N SÜRES‹
14 günden az olamaz
20 günden az olamaz
26 günden az olamaz
20 günden az olamaz

8- SSK GEC‹KME ZAMMI ORANLARI (Ayl›k) (01.10.2008 Tarihinden İtibaren Tüm Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları İçin)
Ay
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Y ›l
Ocak
1.91
1.49
1.10
1.56
1.26
1.26
0.64
ﬁubat
1.81
1.36
1.10
1.45
1.30
1.17
0.64
Mart
1.84
1.32
1.09
1.52
1.35
1.12
0.67
Nisan
1.75
1.33
1.09
1.47
1.41
1.05
0.70
May›s
2.13
1.34
1.17
1.45
1.50
0.92
0.76
Haziran
2.05
1.22
1.40
1.43
1.64
0.96
0.70
Temmuz
1.97
1.25
1.64
1.36
1.57
0.88
0.66
A€ustos
1.87
1.25
1.56
1.43
1.46
0.79
0.64
Eylül
1.91
1.16
1.61
1.41
1.44
0.73
0.63
Ekim
1.73
1.14
1.67
1.27
1.57
0.61
0.61
Kas›m
1.73
1.11
1.59
1.26
1.63
0.68
0.61
Aral›k
1.75
1.11
1.63
1.28
1.43
0.72
0.62

2011
0,57
0,65
0,71
0,71

Not:
Süresinde Ödenmeyen Primlere Uygulanacak Gecikme Cezas› ve Gecikme Zamm›
Kurumun prim ve di€er alacaklar› süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen k›sm› sürenin bitti€i tarihten itibaren ilk üç ayl›k sürede her bir ay için
% 2 oran›nda gecikme cezas› uygulanarak art›r›l›r. Ayr›ca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bitti€i tarihten baﬂlamak üzere borç ödeninceye kadar
her ay için ayr› ayr› Hazine Müsteﬂarl›€›nca aç›klanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Liras› cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin
ayl›k ortalama faizi bileﬂik bazda uygulanarak gecikme zamm› hesaplan›r. Ancak, ödemenin yap›ld›€› ay için gecikme zamm› günlük hesaplan›r.

9- B‹LD‹R‹M SÜRELER‹ VE ‹HBAR TAZM‹NATI TUTARLARI
H‹ZMET SÜRELER‹
B‹LD‹R‹M SÜRES‹
a) 6 Aydan az
2 Hafta
b) 6 ay- 1,5 Y›l aras›
4 Hafta
c) 1.5 Y›l - 3 Y›l aras›
6 Hafta
d) 3 Y›ldan fazla
8 Hafta
10- 50 VEYA DAHA FAZLA ‹ﬁÇ‹ ÇALIﬁTIRAN ÖZEL SEKTÖR ‹ﬁYERLER‹NDE
a) Özürlü ‹ﬂçi Çal›ﬂt›rma Oran›
b) Eski Hükümlü ‹ﬂçi Çal›ﬂt›rma Oran› (5763 Say›l› kanun ile kald›r›ld›)
c) Terör Ma€duru ‹ﬂçi Çal›ﬂt›rma Oran› (5763 Say›l› kanun ile kald›r›ld›)

Pratik Bilgiler
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‹HBAR TAZM‹NAT TUTARI
2 haftal›k ücret
4 haftal›k ücret
6 haftal›k ücret
8 haftal›k ücret
%3
-
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11- SS VE GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI (TL)
(01.01.2011 - 30.06.2011 Dönemi)
11.1) 1-‹ﬂyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen ﬂekle ve usule uygun verilmemesi
- Bilanço esas›na göre defter tutmak zorunda olanlara
- Bilanço esas› d›ﬂ› di€er defterleri tutmak zorunda olanlara
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara
Not: ‹ﬂyeri bildirgesini, mahkeme karar›na, Kurumuca görevli memurlar›nca yap›lan tespitler veya di€er kamu
idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan soruﬂturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden al›nan
belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere yasal süreden sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi
halinde cezalar üçte iki oran›nda uygulan›r.

2.389.50
1.593.00
796.50

11.2) Ayl›k prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen ﬂekil ve usulde verilmemesi:
Her fiil için 1.593.00 TL yi geçmemek üzere:
- Belgenin as›l olmas› halinde belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na
- Belgenin ek olmas› halinde, her bir ek belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na
- Ek belgenin sigortal›lar›n otuz günden az çal›ﬂt›€›n› gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya
verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli say›lmamas›na ba€l› olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde her
bir ek belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na
- Belgenin mahkeme karar›, Kurumca görevlendirilmiﬂ memurlar›nca yap›lan tespitler veya di€er kamu
idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan soruﬂturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar,
döner sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlardan al›nan bilgi ve
belgelerden hizmetleri veya kazançlar› kuruma bildirilmedi€i veya eksik bildirildi€i anlaﬂ›lan sigortal›larla ilgili
olmas› halinde, belgenin as›l veya ek nitelikte olup olmad›€›na, iﬂverence düzenlenip düzenlenmedi€ine
bak›lmaks›z›n,
11.3) Sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen ﬂekle ve usule uygun vermeyenler
- Sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesinin verilmedi€inin, mahkeme karar›ndan veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli
memurlar›nca ya da di€er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan tespitlerden veya bankalar, döner
sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlardan al›nan bilgi ve belgelerden
anlaﬂ›lmas› halinde,
- Sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesinin verilmedi€inin, bir y›l içinde ikinci kez mahkeme karar›ndan veya Kurumun
denetim ve kontrol ile görevli memurlar›nca ya da di€er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan
tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve
kuruluﬂlardan al›nan bilgi ve belgelerden anlaﬂ›lmas› halinde,

159.30
99.56

398.25

1.593.00
796.50

1.593.00

3.982.50

11.4) GSS işten ayrılış bildirgesi süresinde ve Kurumca belirlenen ﬂekle ve usule uygun vermeyenler

796.50

11.5) SGK İşten Ayrılış Bildirgesini Süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler

796.50

11.6) Kurumca yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ memurlar› taraf›ndan veya SMMM ile YMM’lerce
düzenlenen raporlara istinaden kuruma bildirilmedi€i tespit edilen eksik iﬂçilik tutar›n›n mal edildi€i
her bir ay için,

1.593.00
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11.7) ‹ﬂyeri defter, kay›t ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlar›nca incelenmek üzere
Kurumca yap›lan yaz›l› ihtara ra€men 15 gün içinde mücbir sebep olmaks›z›n tam olarak ibraz edilmemesi
veya defterlerin tasdiksiz olmas› halinde:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlar
- Bilanço esas› d›ﬂ›nda defter tutanlara
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara
11.8) Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kay›tlar›n›n geçersiz
say›lmas› halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleﬂti€i her bir takvim ay› için:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlara (9.558.00 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Bilanço esas› d›ﬂ›nda deffter tutanlara (4.779.00 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (2.389.50 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Bilanço esas›na göre defter tutulmas› gerekirken iﬂletme hesab› esas›na göre defter tutulmas› halinde
11.9) Geçersiz say›lan her bir ücret tediye bordosu için
11.10) ‹ﬂyeri defter, kay›t ve belgelerinin ibraz süresi geçirildikten sonra ibraz edilmesi halinde geçersizlik
fiilleri için ayr›ca idari para cezas› uygulanmaks›z›n:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,
- Di€er defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,

9.558.00
4.779.00
2.389.50

398.25
398.25
398.25
9.558.00
398.25

9.558.00
4.779.00
2.389.50

11.11) Asgari iﬂçilik uygulamas› ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yaz›l› olarak en geç
bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluﬂlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlar
ile bankalara,

1.593.00

11.12) Ayl›k prim ve hizmet belgesinin iﬂyerine as›lmamas› halinde,

1.593.00

11.13) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ memurlar›n›n 5510 say›l› Kanun’dan do€an inceleme ve
soruﬂturma görevlerini yerine getirmeleri s›ras›nda görevlerini yapmas›na engel olan iﬂverenler, sigortal›lar,
iﬂyeri sahipleri ve bu iﬂle ilgili di€er kiﬂilere,

3.982.50

11.14) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ memurlar›n›n görevlerini yapmas›n› engellemek amac›yla
cebir ve tehdit kullanan iﬂverenler, sigortal›lar, iﬂyeri sahipleri ve bu iﬂle ilgili di€er kiﬂilere,

7.965.00

11.15) 2010/66 Sayılı Genelgeye istinaden hakedilen istirahate ilişkin bildirimin verilmemesi halinde işverenlere,

3.982.50

11.16) 2010/66 Sayılı Genelgeye istinaden hakedilen istirahate ilişkin bildirimin geç verilmesi halinde işverenlere,

1.593.00
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12 - SON 5 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ ASGAR‹ ÜCRETLER
(01.01.2005’den ‹tibaren)

344

Uygulama Dönemi

01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2007 - 30.06.2007
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2011 - 31.12.2011

16 Yaﬂ›n› Doldurmayan
‹ﬂçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti
415,80 YTL
450,00 YTL
476,50 YTL
491,40 YTL
515.40 YTL
540.60 YTL
567.00 TL
589.50 TL
621.00 TL
648.00 TL
679.50 TL
715.50 TL

16 Yaﬂ›n› Doldurmuﬂ
‹ﬂçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti
488,70 YTL
531,00 YTL
562,50 YTL
585,00 YTL
608.40 YTL
638.70 YTL
666.00 TL
693.00 TL
729.00 TL
760.50 TL
796.50 TL
837.00 TL

13 - SON 8 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS KAZANÇLARIN
ALT VE ÜST SINIRLARI (01.08.2002’den ‹tibaren)
Dönemi
01.01.2002 - 31.03.2002
01.04.2002 - 30.06.2002
01.07.2002 - 31.03.2003
01.04.2003 - 30.06.2003
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2004 - 30.06.2004
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2007 - 30.06.2007
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2011 - 31.12.2011

Günlük Kazanc›n
Alt S›n›r›
Üst S›n›r›
7.400.025 TL
35.000.000 TL
9.262.400 TL
46.312.000 TL
10.919.467 TL
54.597.215 TL
13.103.332 TL
65.516.660 TL
15.267.194 TL
76.335.970 TL
18.321.000 TL
91.605.000 TL
14.805.000 TL
96.232.500 TL
16,29 YTL
105,89 YTL
17,70 YTL
115,05 YTL
18,75 YTL
121,88 YTL
19,50 YTL
126,75 YTL
20.18 YTL
131.82 YTL
21.29 YTL
138.38 YTL
22.20 TL
144.30 TL
23.10 TL
150.15 TL
24.30 TL
157.95 TL
25.35 TL
164.77 TL
26.55 TL
172.575 TL
27.90 TL
181.35 TL

Ayl›k Kazanc›n
Alt S›n›r›
Üst S›n›r›
222.000.750 TL
1.050.000.000 TL
277.872.000 TL
1.389.360.000 TL
327.583.290 TL
1.637.916.450 TL
393.099.960 TL
1.965.499.800 TL
458.015.820 TL
2.290.079.100 TL
549.630.000 TL
2.748.150.000 TL
444.150.000 TL
2.886.975.000 TL
488,70 YTL
3.176,55 YTL
531,00 YTL
3.451,50 YTL
562,50 YTL
3.656,25 YTL
585,00 YTL
3.802,50 YTL
608.40 YTL
3.954.60 YTL
638.70 YTL
4.151.55 YTL
666.00 TL
4.329.00 TL
693.00 TL
4.504.50 TL
729.00 TL
4.738.50 TL
760.50 TL
4.943.25 TL
796.00 TL
5.177.40 TL
837.00 TL
5.440.50 TL
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98

5

99/a

7

99/a

8

99/b

14

99/b

28

99/c

29

100

30

101

32

102/a

39

102/a

37
38

102/b
102/b

52

102/b

41

102/c

56

103

57

103

Ücret ile bu kanunda do€an veya
T‹S’den veya iﬂ sözleﬂmesinden
do€an ücreti kasten ödememek
veya eksik ödemek
Asgari ücreti ödememek veya
eksik ödemek
Ücret hesap pusulas› düzenlememek
Yasaya ayk›r› ücret kesme cezas›
vermek veya sebebini ve hesab›n›
bildirmemek
Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye
vermemek
Fazla çal›ﬂma ücretini ödememek
veya iﬂçiye haketti€i serbest
zaman› alt› ay içinde vermemek
veya iﬂçinin onay›n› almadan
fazla çal›ﬂma yapt›rmak
Y›ll›k ücretli izni yasaya ayk›r›
ﬂekilde bölmek
‹zin ücretini yasaya ayk›r› ﬂekilde
ödemek veya eksik ödemek

Aç›klama

114.00
1.144.00

123.00
1.232.00

11.446.00

12.327.00

100.00

108.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

100.00

108.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

100.00

108.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

100.00

108.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

100.00

108.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

411.00

443.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

1.552.00

1.672.00

114.00

123.00

Çal›ﬂt›r›lmayan her özürlü,
ve çal›ﬂt›r›lmayan her
ay için
Bu durumdaki her iﬂçi ve her
ay için

114.00

123.00

411.00
411.00

443.00
443.00

411.00

443.00

204.00

220.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

204.00

220.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

204.00

220.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

Çal›ﬂt›r›lan her iﬂçi için

Bu durumdaki her iﬂçi ve her
ay için

Pratik Bilgiler

3

‹ﬂyeri bildirim yükümlülü€üne
ayk›r› davran›ﬂ
85. md. (a€›r ve tehlikeli iﬂler)
kapsam›ndaki iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan
her iﬂçi için
‹ﬂyerini muvazaal› olarak bildiren
as›l iﬂveren ile alt iﬂveren veya
vekillerine ayr› ayr›
‹ﬂçilere eﬂit davranma ilkesine
uymamak (Davranmamak)
Geçici iliﬂkisine iliﬂkin
yükümlülüklere uymamak
Çal›ﬂma koﬂullar›na iliﬂkin belgeyi
vermemek
Ça€r› üzerine çal›ﬂma hükümlerine
ayk›r› davranmak
‹ﬂten ayr›lan iﬂçiye Çal›ﬂma Belgesi
vermemek, belgeye gerçe€e
ayk›r› bilgi yazmak
29. madde hükümlerine ayk›r›
olarak toplu iﬂçi ç›kartmak
Özürlü (özel sektörde)
çal›ﬂt›rmamak

01.01.2010
01.01.2011
Tarihinden İtibaren Tarihinden İtibaren
(TL)
(TL)
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Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

346

59

103

60

103

63

104

64
65

104
104

68
69

104
104

71

104

72

104

73
74

104
104

75
76

104
104

77

105/c

78/1

105/a

78/2

105/c

79

105/c

80

105/c

81

105/c

85

105/d

Sözleﬂmesi fesh edilen iﬂçiye yıllık izin
ücreti ödememek
Y›ll›k izin yönetmeli€inin esas usüllerine
usüllerine ayk›r› olarak izni
kulland›rmamak veya eksik kullandırmak
Çal›ﬂma sürelerine ve buna dair
yönetmelik hükümlerine uymamak
Telafi çal›ﬂmas› usüllerine uymamak
K›sa çal›ﬂma ve k›sa çal›ﬂma ödene€i
düzenlemelerine uymamak
Ara dinlenmesini uygulamamak
Geceleri 7.5 saatten fazla çal›ﬂt›rmak
gece ve gündüz posta de€iﬂtirmemek
Çocuklar› çal›ﬂt›rma yaﬂ›na çal›ﬂt›rma
yasas›na ayk›r› davranmak
Yer ve sualt›nda çal›ﬂt›rma yasa€›na
uymamak
Gece çal›ﬂt›r›lma yasa€›na uymamak
Do€um öncesi - sonras› sürelerde
kad›n iﬂçiyi çal›ﬂt›r›p ücretsiz izin
vermemek
‹ﬂçi özlük dosyas›n› düzenlememek
Çal›ﬂma sürelerine iliﬂkin
yönetmeliklere muhalefet etmek
‹ﬂ sa€l›€› ve güvenli€i hükümlerine
ayk›r› davranmak
‹ﬂ sa€l›€› ve güvenli€i tüzük ve
yönetmeliklerine ayk›r› davranmak
Kurma izni ve iﬂletme belgesi
almadan iﬂyeri açmak
Durdurulan iﬂi izin almadan devam
ettirmek, kapat›lan işyerini izinsiz
açmak
‹ﬂ sa€l›€› ve güvenli€i kurulu
kurulmas›, çal›ﬂt›r›lmas›
hükümlerine uymamak
Madde hükümlerine ayk›r›
olarak iﬂyeri hekimi çal›ﬂt›rma
ve iﬂyeri sa€l›k birimi oluﬂturma
yükümlülüklerine uymamak
A€›r ve tehlikeli iﬂlerde 16 yaﬂ›ndan
küçükleri çal›ﬂt›rmak veya
yönetmelikte gösterilen yaﬂ
kay›tlar›na ayk›r› iﬂçi çal›ﬂt›rmak

01.01.2010
01.01.2011
Tarihinden İtibaren Tarihinden İtibaren
(TL)
(TL)

Aç›klama

204.00
204.00

220.00
220.00

Bu durumdaki her iﬂçi için
Bu durumdaki her iﬂçi için

1.034.00

1.114.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

204.00
204.00

220.00
220.00

Bu durumdaki her iﬂçi için
Bu durumdaki her iﬂçi için

1.034.00
1.034.00

1.114.00
1.114.00

1.034.00

1.114.00

1.034.00

1.114.00

1.034.00
1.034.00

1.114.00
1.114.00

1.034.00
1.034.00

1.114.00
1.114.00

1.144.00

1.114.00

228.00

1.232.00

1.144.00

1.232.00

1.144.00

1.232.00

1.144.00

1.232.00

1.144.00

1.232.00

1.144.00

1.232.00

Al›nmayan her iﬂ sa€l›€› ve
güv. tedbiri her ay için
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105

87

105

88

105

89

105

92/2

107

96/1

107

96/2

107

n
’da
09
.20 ren
1
.0 a
01 ‹tib

102/a

511.00

550.00

228.00

246.00

228.00
1.144.00

246.00
1.232.00

1.144.00
9.157.00

1.232.00
9.862.00

9.157.00

9.862.00

9.157.00

9.862.00

114.00

123.00

Aç›klama

Her iﬂçi için
Bu durumdaki her
iﬂçi için
Bu durumdaki
her çocuk iﬂçi için

Her iﬂçi ve her ay için

Pratik Bilgiler

86

A€›r ve tehlikeli iﬂlerde mesleki
e€itim almam›ﬂ iﬂçi çal›ﬂt›rmak
A€›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂanlar
için sa€l›k raporu almamak
18 yaﬂ›ndan küçük iﬂçiler sa€l›k
raporu almamak
Gebe ve emzikli kad›nlar hakk›ndaki
yönetmelik hükümlerine uymamak
‹ﬂ sa€l›€› ve güvenli€i
yönetmeliklerine ayk›r› davranmak
Teftiﬂ s›ras›nda davete gelmemek,
belge, bilgi ve ifade vermemek,
gerekli olan belge ve delilleri
getirmemek, göstermemek, ‹ﬂ
müfettiﬂlerinin 92/1. f›krada yaz›l›
görevlerini yapmak için kendilerine
her çeﬂit kolayl›€› göstermemek ve
bu yoldaki emir ve isteklerini
geciktirmek, yerine getirmemek
‹ﬂverence ifade verenlere telkinde
bulunmak veya kötü davranmak
‹ﬂçiler ve di€er kiﬂiler taraf›ndan
müfettiﬂin teftiﬂ, denetleme, görevini
yapmas›n› ve sonuçland›rmas›n›
engellemek.
Ücret, prim, ikramiye ve her türlü
istihkaklar›n zorunlu oldu€u halde
özel olarak aç›lan banka
hesab›na ödememesi

01.01.2010
01.01.2011
Tarihinden İtibaren Tarihinden İtibaren
(TL)
(TL)
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16 - 4904 Say›l› ‹ﬂKur Kanununa Göre Uygulanacak ‹dari Para Cezalar› (01.01.2011'den ‹tibaren)
Ceza Mad.
20/a

20/b

20/c

20/d

Pratik Bilgiler

20/e
20/f

20/g

20/h

20/›
20/j

Cezay› Gerektiren Fiil
Özel istihdam bürolarınca yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma
onaylatmamak.
‹ﬂ Kur taraf›ndan istenilen bilgi ve belgelerle iﬂgücü piyasas›n›n izlenmesi için gerekli olan istatistiksel
bilgileri talebin tebli€i tarihinden itibaren onbeﬂ gün içerisinde Kuruma vermeyen
özel istihdam bürolar›na
‹ﬂKur müfettiﬂlerince istenilen bilgi, belge, kay›t ve defterleri onbeﬂ gün içerisinde ibraz etmeyen
özel istihdam bürolar›na
‹ﬂçi isteme ve iﬂ araman›n düzene ba€lanmas›na iliﬂkin çal›ﬂmalar yapmak, iﬂgücünün yurt içinde ve
yurt d›ﬂ›nda uygun olduklar› iﬂlere yerleﬂtirilmelerine ve çeﬂitli iﬂler için uygun iﬂgücü bulunmas›na ve
yurt d›ﬂ› hizmet akitlerinin yap›lmas›na arac›l›k etmek, istihdam›nda güçlük çekilen iﬂgücü ile
iﬂyerlerinin yasal olarak çal›ﬂt›rmak zorunda olduklar› iﬂgücünün istihdamlar›na katk›da
bulunmak, özel istihdam bürolar›na iliﬂkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, iﬂverenlerin
yurt d›ﬂ›nda kendi iﬂ ve faaliyetlerinde çal›ﬂt›raca€› iﬂçileri temin etmesi ile tar›m iﬂlerinde
ücretli iﬂ ve iﬂçi bulma arac›l›€›na izin verilmesi ve kald›r›lmas›na iliﬂkin iﬂlemleri yapmaya ayk›r›
davranan kiﬂilere
‹ﬂKura onaylat›lmayan her bir yurt d›ﬂ› hizmet akdi için
4904 sy Kanunun 21. maddesinde belirtilen bilgi verme ve gizlilik hükümlerinde bildirim
yükümlülü€üne ayk›r› hareket eden özel kesim iﬂyerlerine (De€iﬂik 26/05/2008-5763/23,md,)
‹ﬂ arayanlara ve aç›k iﬂlere iliﬂkin bilgileri, iﬂ ve iﬂçi bulma faaliyeti d›ﬂ›nda baﬂka bir amaçla
kullanan bürolara
‹ﬂ arayanlardan her ne ad alt›nda olursa olsun menfaat temin eden bürolara Yönetmelikte
öngörülenler d›ﬂ›nda iﬂ arayanlardan ücret al›nmas›na veya herhangi bir menfaat teminine
yönelik sözlü ya da yaz›l› anlaﬂmalar, iﬂgücünün sigortas›z çal›ﬂmas› veya sendikaya üye
olmamas› ya da asgari ücretin alt›nda ücret ödenmesi koﬂullar›n› taﬂ›yan anlaﬂmalar, iﬂ arayan›n,
di€er özel istihdam bürolar›ndan veya Kurumdan hizmet almalar›n› engelleyen anlaﬂmalar yap›lmas›
halinde
‹ﬂKurdan izin belgesi almadan iﬂ ve iﬂçi bulmaya arac›l›k faaliyetinin bir iﬂyerinde veya 5187 say›l›
Bas›n Kanununda yaz›l› araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yay›n veya
elektronik bilgi iletiﬂim araçlar› ve benzer yay›n araçlar›ndan biri ile iﬂlenmesi halinde bu fiili
gerçekleﬂtiren gerçek veya tüzel kiﬂilere fiilin her bir tekrar›nda
Kurumdan izin belgesi almadan iﬂ ve iﬂçi bulmaya arac›l›k faaliyeti gösteren kiﬂiler ile Kurumdan izin
almadan yurtd›ﬂ›na iﬂçi götürmek isteyen kiﬂilere ait iﬂ ve iﬂçi bulma ilan›n› yayınlamak.
Çalışma izni almayan yabancılar için aracılık faaliyetinde bulunmak.

Ceza Miktar› (TL)

369.00

740.00
1.480.00

2.465.00
57.232.00

369.00
2.465.00
2.465.00
12.327.00

2.465.00

12.327.00
24.656.00
6.164.00
6.164.00

Mart - Nisan 2011

17 - 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

348

4447/54

a

Ücretinde indirim veya kesinti yapan (Her sigortal› için)

b

İşten ayrılış bildirgesi verilmemesi
(Her bir fiil için)

616.00
Fiilin oluştuğu tarihte geçerli
asgari ücretin 2 katı
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18 - 5953 Sayılı Basın İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

4. MADDE (İş Akdi)

801

863.00

26. MADDE

6. MADDE 2. FIKRA (Kıdem Tazminatı)

2.861

3.081.00

18. MADDE (Ölüm Tazminatı)

2.861

3.081.00

14 (Ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın

1.716

1.840.00

1.533

1.651.00

2.861

3.081.00

zamanında ödememek),
16 VE 17. MADDELER
14. MADDE (Gazetecinin ücret, prim, ikramiye
ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu
27. MADDE

tutulduğu halde özel olarak açılan banka
hesabına yatırılmaksızın ödemek)

30. MADDE

25. MADDE (Kazançların Azaltılması)

Pratik Bilgiler

2011 YILINDA
UYGULANACAK
CEZA M‹KTARLARI (TL)

KANUN MADDESİ

Mart - Nisan 2011

2010 YILINDA
UYGULANACAK
CEZA M‹KTARI (TL)

CEZA MADDESİ

349
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I- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI ORANLAR VE TUTARLAR
I- A GEL‹R VE KURUMLAR VERG‹S‹ ORANLARI
2 0 1 1 Y › l › Üc re t D › ﬂ › G el i rl er e U y g u l a n a c a k G e l i r V e r g i s i O ra n l a r›
9.400 TL Kadar
23.000 TL’nin
9.400 TL için
53.000 TL’nin
23.000 TL için
53.000 TL’ndan Fazlasının
53.000 TL için
2 0 1 1 Y › l › Üc re t G e l i rl e ri n e U y g u l a n a c a k G e l i r V e rg i s i O ra n l a r ı
9.400 TL Kadar
23.00 TL’nin
9.400 TL İçin
80.000 TL’nin
23.000 TL İçin
80.000 TL’den Fazlasının
80.000 TL İçin
2 0 1 0 Y › l › Üc re t D › ﬂ › G el i rl er e U y g u l a n a c a k G e l i r V e r g i s i O ra n l a r›
8.800 TL Kadar
22.00 TL’nin
8.800 TL için
50.000 TL’nin
22.000 TL için
50.000 TL’ndan Fazlasının
50.000 TL için
2 0 1 0 Y › l › Üc re t G e l i rl e ri n e U y g u l a n a c a k G e l i r V e rg i s i O ra n l a r ı
8.800 TL Kadar
22.000 TL’nin
8.800 TL İçin
76.200 TL’nin
22.000 TL İçin
76.200 TL’den Fazlasının
76.200 TL İçin
Kurumlar Vergisi Oran›
Kurumlar Kar Pay› Stopaj Oran›
G E ç ‹ c‹ V E R G ‹ O R A n L A R I
2 0 1 0 y › l › ‹ çi n
Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
%20
Gelir Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
%15

1.410 TL Fazlası
4.130 TL Fazlası
12.230 TL Fazlası

1.410 TL Fazlası
4.130 TL Fazlası
19.520 TL Fazlası

1.320 TL Fazlası
3.960 TL Fazlası
11.520 TL Fazlası

1.320 TL Fazlası
3.960 TL Fazlası
18.594 TL Fazlası

2 0 1 1 y› l › ‹ ç i n
%20
%15

I- B-UYGULANACAK BAZI DAMGA VERG‹S‹ N‹SPETLER‹ VE MAKTU TUTARLARI *
Damga Vergisi Oranlar›
1) Ücretlerde** (Avans olarak ödenenler dahil)
2) Sözleﬂmeler, Taahhütnameler, Temliknameler (Belli paray› ihtiva edenler)
3) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi
4) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
5) Muhtasar - KDV Beyanname
6) Di€er Beyannameler (Damga Vergi Beyannamesi Hariç)
7) Belediyeler ve ‹l Özel ‹darelerine Verilen Beyannameler
8) Sosyal Güvenlik kurumlar›na verilen sigorta prim bildirgeleri
9) Gümrük ‹darelerine Verilen Beyannameler
10) Bilançolar
11) Gelir Tablosu ve ‹ﬂletme Hesab› Özeti
12) Kira Sözleﬂmeleri (Kira Bedeli Üzerinden)

% 15
% 20
% 27
% 35

vergi

2:43 PM

01.01.2011
Binde 6.6
Binde 8.25
30.00 TL
40.10 TL
19.90 TL
19.90 TL
14.80 TL
14.80 TL
40.10 TL
23.20 TL
11.30 TL
Binde 1.65

Not: * Her bir ka€›ttan al›nacak damga vergisine iliﬂkin üst s›n›r 01.01.2011 tarihinden itibaren 1.251.383.40 TL’dir.
• 01.01.2004 Tarihinden itibaren Anonim, Eshaml› Komandit ve Limited ﬁirketlerin Kuruluﬂlar›na, Sermaye Art›r›mlar›na ve Süre Uzat›mlar›na ‹liﬂkin Olarak
Düzenlenen Ka€›tlar Damga Vergisinden Müstesnad›r.
** GVK madde 23 hariç. (08.07.2006 tarih 5535 say›l› yasa)

% 15
% 20
% 27
% 35

% 15
% 20
% 27
% 35
% 15
% 20
% 27
% 35
% 20
% 15
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vergi

DE⁄ERLEME ORANLARI

354

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

% 61.5
% 58.4
% 107.6
% 99.5
% 72.8
% 80.4
% 77.8
% 52.1
% 56
% 53.2
% 59
% 28.5
% 11.2
% 9.8
% 7.8
% 7.2
% 12
%2.2
%7.7
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ÇÖZÜM

I-D 2003-2004 YILLARINDA UYGULANAN F‹NANSMAN G‹DER
KISITLAMA VE 01.01.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇ‹C‹ VERG‹
DÖNEMLER‹NE UYGULANAN YEN‹DEN DE⁄ERLEME ORANLARI
01.01.2003
31.03.2003
Dönemi ‹çin
%16.53
01.01.2003
30.06.2003
Dönemi ‹çin
%18
Finansman
01.01.2003
30.09.2003
Dönemi ‹çin
% 15.7
Gider
01.01.2003
31.12.2003
Dönemi ‹çin
% 14.9
K›s›tlamas›
01.01.2004
31.03.2004
Dönemi ‹çin
% 9.3
Oranlar›
01.01.2004
30.06.2004
Dönemi ‹çin
% 8.8
01.01.2004
30.09.2004
Dönemi ‹çin
% 7.6
01.01.2004
31.12.2004
Dönemi ‹çin
% 9.1
01.01.2006
31.03.2006
Dönemi ‹çin
% 0.39
01.01.2006
30.06.2006
Dönemi ‹çin
% 2.15
01.01.2006
30.09.2006
Dönemi ‹çin
% 5.55
01.01.2006
31.12.2006
Dönemi ‹çin
% 7.8
Yeniden
01.01.2007
31.03.2007
Dönemi ‹çin
%De€erleme
01.01.2007
30.06.2007
Dönemi ‹çin
% 1.29
Oranlar›
01.01.2007
30.09.2007
Dönemi ‹çin
% 4.54
01.01.2007
31.12.2007
Dönemi ‹çin
% 7.2
01.01.2008
31.03.2008
Dönemi ‹çin
% 1.39
01.01.2008
30.06.2008
Dönemi ‹çin
% 5.56
01.01.2008
30.09.2008
Dönemi ‹çin
% 9.89
01.01.2008
31.12.2008
Dönemi ‹çin
% 12
01.01.2010
31.03.2010
Dönemi İçin
% 2.33
01.01.2010
30.06.2010
Dönemi İçin
% 4.99
01.01.2010
30.09.2010
Dönemi İçin
% 6.42
01.01.2010
31.12.2010
Dönemi İçin
% 7.7
01.01.2011
31.03.2011
Dönemi İçin
% 2.34
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Tevkifat Oran› %
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1
2
2
4

2
4
0

Mart - Nisan 2011

Bent No. Kanun maddesinin aç›klamas›
2
Yapt›klar› Serbest Meslek ‹ﬂleri dolay›s›yla bu iﬂleri icra edenlere yap›lan ödemelerden (noterlere
serbest meslek faaliyetlerinden dolay› yap›lan ödemeler hariç);
a. 18. madde kapsam›na giren serbest meslek iﬂleri dolay›s›yla yap›lan ödemelerden
b. Di€erlerinden
3
42. madde kapsam›na giren iﬂler dolay›s›yla bu iﬂleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen
istihkak bedellerinden
4
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklar›n›n sat›ﬂ› dolay›s›yla yap›lan ödemelerden
5.
a. 70. maddede yaz›l› mal ve haklar›n kiralanmas› karﬂ›l›€› yap›lan ödemelerden
b. Vak›flar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karﬂ›l›€›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden
c. Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karﬂ›l›€›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden
6. a. Da€›t›ls›n veya da€›t›lmas›n Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 4 nolu bendinin
i. (a), (c) ve (d) bentlerinde yaz›l› kazançlardan
ii. (b) alt bendinde yaz›l› kazançlardan
b. i.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, tam mükellef gerçek kiﬂilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
bu vergilerden muaf olanlara da€›t›lan, 75. Maddenin 2. F›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› kar
paylar›ndan (kar›n sermayeye eklenmesi kar da€›t›m› say›lmaz) (2006/10731 Say›l› BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
ii.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, dar mükellef gerçek kiﬂilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir iﬂ yeri
veya daimi temsilci arac›l›€›yla kar pay› elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar
mükelleflere da€›t›lan, 75. maddenin ikinci f›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› kar paylar›ndan
(kar›n sermayeye eklenmesi kar da€›t›m› say›lmaz) (2006/10731 Say›l› BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
iii. 75. maddesinin ikinci f›kras›n›n 4 numaral› bendinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›n›n ana merkeze
aktar›lan tutar› üzerinden
10. a. Baﬂ bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango ‹daresince ç›kar›lan biletleri satanlar ile di€er kiﬂilerce
ç›kart›lan bu nitelikteki biletleri satanlara yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
b. 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanuna göre gerçek ve tüzel kiﬂilerin mallar›n› iﬂ akdi ile
ba€l› olmaks›z›n bunlar ad›na kap› kap› dolaﬂmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili
olarak yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
11
Çiftçilerden al›nan zirai mahsullerden ve hizmetler için yap›lan ödemelerden;
a. Hayvan ve bunlar›n mahsulleri ile kara ve su avc›l›€› mahsulleri için,
i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için
ii. (i) alt bendi d›ﬂ›nda kalanlar için
b. Di€er zirai mahsuller için,
i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için
ii. (i) alt bendi d›ﬂ›nda kalanlar için
c. Zirai faaliyet kapsam›nda ifa edilen hizmetler için,
i. Orman idaresine veya orman idaresine karﬂ› taahütte bulunan kurumlara yap›lan ormanlar›n
a€açland›r›lmas›, bak›m›, kesimi, ürünlerin toplanmas›, taﬂ›mas› ve benzeri hizmetler için
ii. Di€er hizmetler için
d. Çiftçilere yap›lan do€rudan gelir deste€i ve alternatif ürün ödemeleri için
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vergi

Bent
12
13

14
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15

356

No. Kanun maddesinin aç›klamas›
PTT acenteli€i yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden
Esnaf muafl›€›ndan yararlananlara mal ve hizmet al›mlar› karﬂ›l›€›nda yap›lan ödemelerden;
a. Havlu, çarﬂaf, çorap, hal›, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nak›ﬂ iﬂleri ve her nevi
turistik eﬂya, has›r, sepet, süpürge, paspas, f›rça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu
emtian›n imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden
b. Hurda mal al›mlar› için
c. Di€er mal al›mlar› için
d. Di€er hizmet al›mlar› (‘a’, ’b’ ve ’c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayr›lmamas›
hali de bu kapsamdad›r) için
75. maddenin ikinci f›kras›n›n 14 numaral› bendinde yer alan menkul sermaye iratlar›ndan (kanunla
kurulan dernek ve vak›flar ile dernek ve vak›f olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri
ve bunlar›n üst kuruluﬂlar›, siyasi partiler, emekli ve yard›m sand›klar› gibi vergi uygulamalar›nda
dernek ve vak›f olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vak›flar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)
a. 75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan (2003/6577 Say›l› BKK ile 01.01.2004’den itibaren)
b. 75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan
c. 75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan

Tevkifat Oran› %
20

2
2
5
10

15
15
10
5

I-F REESKONT VE AVANS ‹ﬁLEMLER‹NDE UYGULANAN ‹SKONTO VE FA‹Z ORANLARI
(Vadelerine en çok üç ay kalan senetler karﬂ›l›€›nda)
YÜRÜRLÜK TAR‹H‹
30.12.1999
17.05.2002
14.06.2003
08.10.2003
15.06.2004
13.01.2005
25.05.2005
20.12.2005
20.12.2006
28.12.2007
09.04.2009
12.06.2009
22.12.2009

REESKONT (%) (Y›ll›k)
60
55
50
43
38
32
28
23
27
25
19
18
15

AVANS (%) (Y›ll›k)
70
64
57
48
42
35
30
25
29
27
20
19
16

Not: Ticari ‹ﬂletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont iﬂlemlerinde, VUKanununun 238. Seri No’lu Genel Tebli€ uyar›nca Avans ‹ﬂlemleri
için uygulanan oran geçerlidir.
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I-G YILLAR ‹T‹BAR‹YLE AYLIK GEC‹KME VE TEC‹L FA‹Z‹ ORANLARI

01.02.96
21.10.96
09.07.98
24.01.00
20.12.00
30.03.01
01.02.02
11.11.03
03.03.05
27.04.06
20.11.09
20.10.10
Tarihinden İtibaren

Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›

vergi

%9
%12
%10
%15
%12
%6
%5
%10
%7
%4
%3
%2.5
%1.95
%1.40

%8
%12
%10
%8
%4
%3
%6
%5
%3
%2.5
%2
%1.5833
%1

Pratik Bilgiler

b) Y›llar ‹tibariyle Ayl›k Tecil Faizi
07.09.95
02.02.96
22.10.96
10.07.98
25.01.00
21.12.00
31.03.01
02.02.02
12.11.03
04.03.05
28.04.06
21.11.09
21.10.10

Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası

Mart - Nisan 2011

a) Y›llar ‹tibariyle Ayl›k Gecikme Zamm›
30.12.93
07.03.94
08.03.94
30.08.95
31.08.95
31.01.96
01.02.96
08.07.98
09.07.98
20.01.00
21.01.00
01.12.00
02.12.00
28.03.01
29.03.01
30.01.02
31.01.02
11.11.03
12.11.03
01.03.05
02.03.05
20.04.06
21.04.06
16.11.09
19.11.09
18.10.10
19.10.10
Tarihinden ‹tibaren
Not: Gecikme zamm›nda ay kesirleri için günlük esasa göre hesaplama yap›l›r.
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ÇÖZÜM

vergi

II- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI CEZALAR
II-A USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2011 TAR‹H‹NDEN GEÇERL‹ OLMAK üZERE)
B‹R‹NCE DERECE
‹K‹NC‹ DERECE
MÜKELLEF GRUPLAR
USULSÜZLÜK ‹Ç‹N
USULSÜZLÜK ‹Ç‹N
1) Sermaye ﬁirketleri
96.00 TL
53.00 TL
2) Sermaye ﬁirketleri D›ﬂ›nda Kalanlar
60.00 TL
30.00 TL
Birinci S›n›f Tüccar ve Serbest Meslek Erbab›
3) ‹kinci S›n›f Tüccarlar
30.00 TL
15.00 TL
4) Yukar›dakiler D›ﬂ›nda Kal›p Beyanname
15.00 TL
8.00 TL
Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
5) Kazanc› Basit Usulde Tespit Edilenler
8.00 TL
3.70 TL
6) Gelir Vergisinden Muaf Esnaf
3.70 TL
2.15 TL
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II-B ÖZEL USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2011 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN)

358

1-Fatura, Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlar›n›n verilmemesi, al›nmamas›, düzenlenmemesi
%10
veya düzenlenen bu belgelerin gerçe€i yans›tmamas› halinde, (Her Belge ‹çin) 01.01.2011 Tarihinden
itibaren Ceza miktar› 170.00 TL’dan az, bir takvim y›l› ‹çinde toplam olarak 80.000.00 TL’den fazla olamaz.
2- Perakende Sat›ﬂ Fiﬂi, Ödeme Kaydedici Fiﬂ, Giriﬂ ve Yolcu Taﬂ›ma Bileti, Sevk ‹rsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri
170.00 TL
Listesi ile Maliye Bakanl›€›’nca Düzenleme Mecburiyeti Getirilen Belgelerin Düzenlenmemesi, Bulundurulmamas› ve
Kaydedilmemesi veya Düzenlenen Bu Belgelerin Gerçe€i Yans›tmamas› Halinde; (Her Belge için) Ceza miktar› her belge
için her tespitte 8.000 TL, y›l içinde de 80.000 TL’yi aﬂamaz. VUK. Md. 353/2
3- Fatura, Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende Sat›ﬂ Fiﬂi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fiﬂi, Giriﬂ ve
Yolcu Taﬂ›ma Biletlerini Almayan Nihai Tüketicilere Vergi ‹ncelemesine Yetkili Kiﬂiler Taraf›ndan Yap›lmas› ﬁart›yla; (VUK. Md. 353/3)
34.00 TL
4-Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara (VUK. Md. 353/4)
170.00 TL
5- Vergi Levhas›n› Bulundurmayan ve Asmayanlara (VUK. MD. 353/4)
170.00 TL
6- Belirlenen Muhasebe Standartlar›na, Tek Düzen Hesap Plan› ve Mali Tablolara ‹liﬂkin Usul ve Esaslara Uymayanlara (VUK. MD. 353/6) 3.700.00 TL
7- VUK’un 8. maddesinin son f›kras› uyar›nca düzenlenen tek vergi numaras› ile ilgili mecburiyetlere
uymayanlara (Her bir iﬂlem için) (VUK. MD. 353/7)
200.00 TL
8- Belge bas›m› ile ilgili bildirim görevini tamamen veya k›smen yerine getirmeyen matbaa iﬂletmecilerine (VUK. MD. 353/8)
600.00 TL
9- 4358 S. Kanun uyar›nca iﬂletmeler Vergi Kimlik No’su zorunlulu€u getirilen kurum ve kuruluﬂlardan yapt›klar›
iﬂlemlere iliﬂkin bildirimleri yerine getirmeyenler (VUK. MD. 353/9)
800.00 TL
10- VUK’un 127/d bendi uyar›nca Maliye Bakanl›€›n›n özel iﬂaretli görevlisinin ikaz›na ra€men durmayan araç sahibi
600.00 TL
ad›na (VUK. MD. 353/10)
11- Bilgi vermekten ile VUK 256, 257 ve Mük. 257 madde hükümlerine uymayan (01.01.2009 - 31.07.2009 Aras›)
-Birinci s›n›f tüccarlar ve serbest meslek erbab› hakk›nda
1.600.00 TL
- ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler, kazanc› basit usulde tespit edilenler hakk›nda
760.00 TL
- Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›ﬂ›nda kalanlar hakk›nda
350.00 TL
12- Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas› halinde. (Mük.Md.355) (01.01.2009 - 31.07.2009 Aras›)
12.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
400.00 TL
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
800.00 TL
- Yasal süreden itibaren 30 günden sonra
1.600.00 TL
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II-B ÖZEL USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2010 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN)
12.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında; (01.01.2009 - 31.07.2009 Aras›)
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
- Yasal süreden itibare 30 günden sonra

190 TL
380 TL
760 TL

vergi
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1 3- E l e k t r o n i k o r t a m d a b e y a n n a m e v e r i l m e s i m e c b u r i y e t i n e u y u l m a m a s › h al i n d e . ( M ü k . M d. 3 5 5) ( 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 ’ de n İ t i b a r e n )
Yasal Süreden ‹tibaren ‹kinci
Sonras›
30 Gün ‹çinde
30 Gün
13.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
107 TL
214 TL 1070 TL
13.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında;
53 TL
106 TL 530 TL
13.3. Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›ﬂ›nda kalanlar hakk›nda
26 TL
52 TL
260 TL

Sonras›

1070 TL
530 TL
260 TL

III- BAZI ‹ND‹R‹M VE ‹ST‹SNALAR
III-A SAKATLIK ‹nD‹R‹M‹ (AYLIK)
1. Derece Sakatl›k ‹çin
2. Derece Sakatl›k ‹çin
3. Derece Sakatl›k ‹çin
III-B VERG‹DEn ‹ST‹SnA YEMEK BEDEL‹
III-c VERG‹DEn ‹ST‹SnA çOcUK YARDIMI
‹ki çocu€u aﬂmamak koﬂulu ile her bir çocuk için
(Asgari Ücret x %2)
III-D KOnUT K‹RA GEL‹RLER‹ ‹ST‹SnASI
III-E BEYAn SInIRLARI
1- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiﬂ Bulunan Menkul
Sermaye ‹ratlar› ve Vergi Alaca€› Dahil
Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylar›nda
2- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiﬂ Bulunan Gayri
Menkul Sermaye ‹ratlar›nda
3- Di€er Kazanç ve ‹ratlarda (De€er Art›ﬂ Kazançlar›)
4- Di€er Kazanç ve ‹ratlarda (Arizi Kazançlar›)
5- Tevkifata ve ‹stisnaya konu olmayan Menkul ve
Gayrimenkul Sermaye ‹rad› Beyan S›n›r›

01.01.2010 Tarihinden ‹tibaren

01.01.2011 Tarihinden ‹tibaren

680. TL
350.00 TL
160.00 TL
10.00 TL

700.00 TL
350.00 TL
170.00 TL
10.70 TL

01.01.2010 - 30.06.2010 14.58 TL

01.01.2011 - 30.06.2011

Pratik Bilgiler

Takibeden
15 Gün
214 TL
106 TL
52 TL

15.93

01.07.2010 - 31.12.2010 15.21 TL
2.600.00 TL
2010 Y›l› ‹çin

2.800.00 TL
2011 Y›l› ‹çin

22.000.00 TL

23.000.00 TL

22.000.00 TL
7.700.00 TL
18.000.00 TL

23.000.00 TL
8.000.00 TL
19.000.00 TL

1.090.00 TL

1.170.00 TL

Mart - Nisan 2011

1 4 - B i l di r i m v e y a F o r m l a r ı n D ü z e l t i l m e s i ( M ü k . M d . 3 5 5 ) ( 01 . 0 1 . 2 0 1 1’ d e n İ t i b a r e n )
Yasal Süreden ‹tibaren
‹lk 10 Gün ‹çinde
14.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
Yok
14.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında;
Yok
14.3. Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›ﬂ›nda kalanlar hakk›nda
Yok
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vergi

Pratik Bilgiler
IV - PERAKENDE SATIﬁ F‹ﬁ‹ VE YAZAR KASA F‹ﬁ‹ DüZENLEME üST SINIRI
(01.01.2011 - 31.12.2011)
(01.01.2010 - 31.12.2010)
V - SEVK ‹RSAL‹YES‹N‹N FATURALANDIRILMASI SüRES‹
Sevk irsaliyesiyle yap›lan sat›ﬂlarda fatura kesme müddeti sevk irsaliyesi düzenleme tarihinden itibaren
VI - AMORT‹SMAN AYIRMA SINIRI
(01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri aras›)
(01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arası)
VII - B‹LANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLER‹ (VUK Mad. 177)
01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanacak
1- Sat›n ald›klar› mallar› oldu€u gibi veya iﬂledikten sonra satanlar›n;
a) Y›ll›k al›mlar›n›n tutar›
b) Y›ll›k sat›mlar›n›n tutar›
2- Birinci bentte yaz›l› olanlar›n d›ﬂ›ndaki iﬂlerle u€raﬂ›p ta bir y›l ‹çinde elde
ettikleri gayrisafi iﬂ has›lat›
3- 1. ve 2. Bentlerde yaz›l› iﬂlerin birlikte yap›lmas› halinde 2. bentte yaz›l› iﬂ
has›lat›n›n beﬂ kat› ile y›ll›k sat›ﬂ tutar› toplam›
VIII - EK MAL‹ TABLOLARI DüZENLEME SINIRI
2010 Y›l› ‹çin
AKT‹F TOPLAMI
9.099.400 TL
NET SATIﬁLAR TOPLAMI
20.221.000 TL
IX - 7/A SEÇENE⁄‹N‹ UYGULAMAK ZORUNDA OLANLAR
2010 Y›l› ‹çin
AKT‹F TOPLAMI
1.516.600 TL
NET SATIﬁLAR TOPLAMI
3.032.900 TL
X - EMLAK VERG‹S‹ ORANLARI
Normal Yörelerde

N‹TEL‹⁄‹

Meskenlerde
Di€er Binalarda
Arazilerde
Arsalarda

Binde 1
Binde 2
Binde 1
Binde 3

700.00 TL
680.00 TL
7 gün
680.00 TL
700.00 TL

129.000 TL
180.000 TL
70.000 TL

129.000 TL
2011 Y›l› ‹çin
9.800.300 TL
21.778.200 TL
2011 Y›l› ‹çin
1.633.300 TL
3.266.400 TL
Büyükﬂehir
Belediyesi
Binde 2
Binde 4
Binde 2
Binde 6

XI - VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹ TAR‹FES‹ (2011 YILI)

Mart - Nisan 2011

Matrah

360

‹lk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrah›n

‹ntikallerde (%)

170.000 TL ‹çin
370.000 TL ‹çin
800.000 TL ‹çin
1.600.000 TL ‹çin
2.940.000 TL s›n›n Üstü

Veraset Yoluyla
‹ntikallerde (%)
1
3
5
7
10

‹vazs›z

10
15
20
25
30

2009 YILINDA VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA TUTARLAR
a- Evlatl›klar dahil Füru€ ve eﬂten herbirine isabet eden miras›n 118.438.00 TL füru€ bulunmamas› halinde eﬂe isabet eden miras hissesinin 237.018.00 TL
b- ‹vazs›z ‹ntikallerde (Hibe, Hediye, Çekiliﬂ vs.) 2.730.00 TL Veraset ve ‹ntikal vergisinden istisnad›r.
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XII - Bildirim ve Süreler

ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZ SATIN ALMA
ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZI B‹LD‹RME
KEND‹ ‹STE⁄‹ ‹LE Ö.K.C.
ALIMINDA KULLANMAYA
BAﬁLAMA SÜRES‹
‹ﬁ‹ BIRAKMADA Ö.K.C.
MÜHÜRLETME SÜRES‹
TEKRAR Ö.K.C. KULLANMADA
MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRES‹

‹ﬁ‹ BIRAKMA TAR‹H‹NDEN
‹T‹BAREN B‹R AY
‹ﬁE BAﬁLAMA TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
30 GÜN

3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄ ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

vergi

DAYANA⁄I
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹ﬁLEM
YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

Pratik Bilgiler

ADRES DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
‹ﬁ DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹
‹T‹BAREN B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
‹ﬁLETME DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
‹ﬁ‹ BIRAKMA
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
NAK‹L
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
ÖLÜM
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
TASF‹YE VE ‹FLAS

B‹LD‹R‹M SÜRES‹
GERÇEK K‹ﬁ‹LERDE ‹ﬁE BAﬁLAMA
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE
KEND‹LER‹NCE VEYA 1136 SAYILI
AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT
ALMIﬁ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI
KANUNA GÖRE YETK‹ ALMIﬁ MESLEK
MENSUPLARINCA, ﬁ‹RKETLER‹N ‹ﬁE
BAﬁLAMA B‹LD‹RGELER‹ ‹SE BAﬁLAMA
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE
T‹CARET S‹C‹L MEMURLU⁄UNCA ‹LG‹L‹
VERG‹ DA‹RES‹NE YAPILIR.
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹ﬁLEM ÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN
VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKT‹REN
B‹R ‹ﬁLE U⁄RAﬁMAYA BAﬁLANILAN
TAR‹HTEN ‹T‹BAREN 30 GÜN
SATIN ALINDI⁄I TAR‹HTEN ‹T‹BAREN
15 GÜN
30 GÜN

Mart - Nisan 2011

B‹LD‹R‹LMES‹ GEREKEN OLAY
‹ﬁE BAﬁLAMA
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XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri
VERG‹ TÜRÜ
GEÇ‹C‹ VERG‹

vergi

BEYANNAMES‹

AYLIK MUHTASAR
BEYANNAME
ÜÇ AYLIK
MUHTASAR
BEYANNAME
AYLIK KDV BEYANNAMES‹
GEL‹R VERG‹S‹ BEYANNAMES‹

Mart - Nisan 2011

Pratik Bilgiler

KURUMLAR VERG‹S‹
BEYANNAMES‹
MÜNFER‹T BEYANNAME

362

ÖZEL BEYANNAMELER

ASGAR‹ VERG‹
BEYANNAMELER‹

DÖNEM‹/AÇIKLAMA
Ocak, ﬁubat, Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz, Ağustos, Eylül,
Ekim, Kasım, Aralık

BEYAN TAR‹H‹
14 May›s
14 A€ustos
14 Kas›m
14 ﬁubat

SON ÖDEME TAR‹H‹
17 May›s
17 A€ustos
17 Kas›m
17 ﬁubat

Her Ay
Ocak, ﬁubat, Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz, Ağustos, Eylül,
Ekim, Kasım, Aralık
Her Ay
Y›ll›k

Her Ay›n 23. Günü
23 Nisan
23 Temmuz
23 Ekim
23 Ocak
Her Ay›n 24. Günü
1-25 Mart

Y›ll›k

1-25 Nisan

Her Ay›n 26. Günü
26 Nisan
26 Temmuz
26 Ekim
26 Ocak
Her Ay›n 26. Günü
1. Taksit 31 Mart
2. Taksit 31 Temmuz
30 Nisan

Dar Mükellef Gerçek Kiﬂi
Di€er Kazanç ve ‹ratlar›
‹çin
Dar Mükellefler Di€er
Kazanç ve ‹ratlar› ‹çin

Kazanc›n iktisap edildi€i
tarihten itibaren 15 gün
içinde GVK Md. 101
Kazanc›n elde edildi€i
tarihten itibaren 15 gün
içinde KVK Md. 26
Dönemi Takip Eden ay›n
20. Gün akﬂam› GVK. Mük. Md.11
1-25 Nisan KVK. Md. 14-17

Talih oyunlar› salon
kazançlar›
TASF‹YE G‹R‹ﬁ VE TASF‹YE
DEVAMINDA

TASF‹YE BEYANNAMELER‹
B‹RLEﬁME NEDEN‹YLE
VER‹LEN KURUMLAR
VERG‹S‹ BEYANNAMELER‹
DEV‹R NEDEN‹YLE
VER‹LEN KURUMLAR
VERG‹S‹ BEYANNAMELER‹

DEV‹R NEDEN‹YLE VERİLEN
KURUMLAR VERGİSİ
BEYANNAMELER‹

Son Tasfiye Dönemi
B‹RLEﬁMELERDE

Devir, Hesap Döneminin
Kapand›€› Aydan Kurumlar
Vergisi beyanname verilme
süresinden sonra
gerçekleﬂtiyse
Devir, Hesap Döneminin
Kapand›€› Aydan Kurumlar
Vergisi beyannamesinin
verilece€i ay sonuna
kadar gerçekleﬂtiyse

Beyanname verme
süresi içinde
GVK.Md. 120
Beyanname verme süresi
içinde KVK. Md. 29
Beyanname verme süresi
içinde GVK. Mük. Md.11
30 Nisan KVK. Md. 21

Tasfiyenin bitiminden itibaren
30 gün içinde KVK. Md.17
Birleﬂme Tarihinden itibaren
30 Gün ‹çinde KVK.
Md. 17-18
Birleﬂmenin Ticaret sicil
Gazetesinde ilan edildi€i
tarihten itibaren 30 gün
içinde KVK. Md.20

Beyanname verme süresinde
KVK. Md.21
Beyanname verme
süresinde KVK. Md. 21

Devir tarihine kadar olan
ve birleﬂmenin öncesi dönen
beyannameleri birleﬂmenin
Ticaret Sicil Gazetesinde
ilan edildi€i tarihten itibaren
30 gün içinde KVK. Md. 20

HER ‹K‹ BEYANNAME
ÜZER‹NDEN TARH ED‹LEN
VERG‹LER Beyanname
verme süresi içinde
KVK. Md. 21

Beyannamenin verildi€i ay›n
sonuna kadar KVK. Md.21
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XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri

ÖZEL ‹LET‹ﬁ‹M VERG‹S‹
BEYANNAMELERİ
ﬁANS OYUNLARI
VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹

AYLIK
AYLIK

TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI

TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI

ERTES‹ AYIN 1-23 GÜNLER
DVK. MD.22
KA⁄ITLARIN DÜZENLEND‹⁄‹ TARİHİ
‹ZLEYEN 15 GÜN İÇİNDE DVK. MO. 22
ERTES‹ AYIN 15. GÜN AKŞAMINA
KADAR
ERTES‹ AYIN 15. GÜN AKﬁAMINA
KADAR
ERTES‹ AYIN 15. GÜN AKﬁAMINA
KADAR
ERTES‹ AYIN 20. GÜN
AKﬁAMINA KADAR

SON ÖDEME TAR‹H‹
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAK‹P EDEN AYIN 10.GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15.GÜN AKŞAMI)

vergi

BEYAN TAR‹H‹
TAK‹P EDEN AYIN 10. GÜN AKŞAMI

BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAMEN‹N VERİLDİĞİ AYIN
26.GÜN AKŞAMINA KADAR
DVK.22 BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE DVK. MD. 22
BEYANNAME VERME SÜRES‹
‹Ç‹NDE
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE

BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE

Pratik Bilgiler

DÖNEM‹/AÇIKLAMA
AKARYAKIT VE ÜRÜNLER‹NE
‹L‹ﬁK‹N 1 NOLU ÖTVB
KAYIT VE TESC‹LE TAB‹ TAŞITLARA
‹L‹ﬁK‹N 2/A NOLU ÖTVB
KAYIT VE TESC‹LE TAB‹
OLMAYAN TAﬁITLARA
‹L‹ﬁK‹N 2/B NOLU ÖTVB
ALKOLLÜ ‹ÇK‹LERLE İLGİLİ
3/A NOLU ÖTVB
ÖZEL TÜKET‹M VERGİSİ TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİ
BEYANNAMELER‹
‹LE ‹LG‹L‹ 3./B NOLU ÖTVB
KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN
3/C NOLU ÖTVB
DAYANIKLI TÜKET‹M MALLARI
‹LE D‹⁄ER MALLARA İLİŞKİN
4 NOLU ÖYVB ÖTVK MD. 14
DAMGA VERG‹S‹ DEFTERİ TUTAN
MÜKELLEFLER
DAMGA VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹
DAMGA VERG‹S‹ DEFTER‹
TUTMAYANLAR
BANKA VE S‹GORTA
BANKA VE BANKERLERİN
MUAMELELER‹ VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹
S‹GORTA ﬁ‹RKETLER‹N‹N

BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE

Mart - Nisan 2011

VERG‹ TÜRÜ
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XIII- Beyan ve Ödeme Süreleri

vergi

VERG‹ TÜRÜ

Pratik Bilgiler

VERASET VE ‹NT‹KAL
VERG‹ BEYANNAMELER‹

DÖNEM‹/AÇIKLAMA
ÖLÜM TÜRK‹YE MİRASÇILAR
TÜRK‹YE’DE İSE

BEYAN TAR‹H‹
ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P EDEN
4 AY ‹Ç‹NDE

SON ÖDEME TAR‹H‹
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹ TAKS‹TTE
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹ TAKS‹TTE

ÖLÜM TÜRK‹YE MİRASÇILAR
YURTDIﬁI

ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAKİP EDEN
TAK‹P EDEN 6 AY İÇİNDE
EDEN 6 AY ‹Ç‹NDE

ÖLÜM YABANCI ÜLKE
M‹RASÇILAR TÜRK‹YEDE

ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P
EDEN 6 AY ‹Ç‹NDE

TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹ TAKS‹TTE

ÖLÜM VE M‹RASÇILAR
YURTDIﬁI VE AYNI ÜLKEDE

ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P
EDEN 4 AY ‹Ç‹NDE

TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹ TAKS‹TTE

ÖLÜM VE M‹RASÇILAR
FARKLI YABANCI ÜLKEDE

ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P
EDEN 8 AY ‹Ç‹NDE

GA‹PL‹K HAL‹NDE

S‹C‹LE GA‹PL‹K KARARINI
KAYDOLDU⁄U TAK‹P EDEN
1 AY ‹Ç‹NDE

TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹ TAKS‹TTE
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹ TAKS‹TTE

D‹⁄ER ‹NT‹KALLERDE

MALLARIN HUKUKEN İKTİSAP
ED‹LD‹⁄‹ TAR‹H‹ TAKİP EDEN
1 AY ‹Ç‹NDE

TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹ TAKS‹TTE

YARIﬁMA ÇEK‹L‹ﬁ FUTBOL
MUSABAKALARI MÜﬁTEREK
BAH‹SLERLE ‹LG‹L‹

GÜNÜ TAK‹P EDEN 20. GÜN
AKﬁAMINA KADAR V‹VK.
MD. 9

BEYANNAME VERME SÜRESİNDE

Bildirim Süreleri

Mart - Nisan 2011

Ba - Bs
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Aylık

Takip Eden Ayın Son Gün Akşamına Kadar
(01.01.2010 Tarihinden İtibaren)
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XIV Menkul Sermaye ‹rad› Vergilendirilmesi

D‹⁄ER MENKUL SERMAYE ‹RATLARI
EUROBOND’LARIN FA‹Z GEL‹RLER‹
EUROBOND'LARIN ALIM SATIM KAZANÇLARI
YTL BAZINDA HESAPLANIR

H‹SSE SENED‹ KAR PAYI
YABANCI DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ FA‹Z
GEL‹RLER‹, KAZANÇLARI, YABANCI FON GEL‹RLER‹,
OFF-SHORE MEVDUAT FA‹Z‹
ALACAK FA‹ZLER‹
TOPLU KONUT, KAMU ORTAKLI⁄I VE ÖZELLEﬁT‹RME
‹DARES‹ TAHV‹LLER‹NDEN ELDE ED‹LEN FA‹Z GEL‹RLER‹
TOPLU KONUT, KAMU ORTAKLI⁄I VE ÖZELLEﬁT‹RME
‹DARES‹ TAHV‹LLER‹NDEN ELDE ED‹LEN ALIM SATIM KAZANCI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTALAMA
ELDE ED‹LEN KAR PAYLARI
AD‹ KOM. ﬁT‹. KOMAND‹TER ORTA⁄IN ELDE ETT‹⁄‹ KAR PAYI
HER ÇEﬁ‹T SENETLER‹N İSKONTO ED‹LMES‹ SONUCUNDA,
ALINAN İSKONTO BEDELLER‹
H‹SSE SENETLER‹ VE TAHV‹LLER‹N VADES‹ GELMEM‹ﬁ
KUPONLARIN SATIﬁINDAN ELDE ED‹LEN BEDELLER
‹ﬁT‹RAK H‹SSELER‹N‹N SAH‹B‹ ADINA HENÜZ
TAHAKKUK ETMEM‹ﬁ KAR PAYLARININ DEV‹R VE TEML‹K‹
KARﬁILI⁄INDA ALINAN PARA VE AYINLAR
FA‹ZS‹Z OLARAK KRED‹ VERENLERE, KAR ZARAR
ORTAKLI⁄I, ÖZEL F‹NANS KURUMLARINCA ÖDENEN
KAR PAYLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARINA KATILMA
REPO GEL‹RLER‹
MEVDUAT FA‹ZLER‹

vergi

ÖZEL SEKTÖR TAHV‹L‹

1 y›ldan az sürede elden ç›kar›l›yorsa;
Farka; Tam Mükellefleflere % 10, (13.11.2008 Tarihli Resmi Gazete 2008/14272
BKK ile % 0) Dar mükelleflere % 0 stopaj, 2015 y›l›na kadar beyan yok
2 y›ldan az sürede elden ç›kar›l›yorsa;
Al›ﬂlar ÜFE ile endekslenir al›m sat›m fark›, de€er art›ﬂ kazanc›
olarak beyan edilir.
Elden ç›kar›ld›€› tarihte (süre s›n›r› yok) Al›ﬂlar ÜFE ile endekslenir
al›m sat›m fark›, de€er art›ﬂ kazanc› olarak beyan edilir.

Elden ç›kar›ld›€› tarihte (süre s›n›r› yok) Al›ﬂlar ÜFE ile endekslenir
al›m sat›m fark›, de€er art›ﬂ kazanc› olarak beyan edilir.
Farka; Tam Mükellefleflere % 10, Dar mükelleflere % 0 oran›nda,
stopaj uygulan›r, 2015 y›l›na kadar beyan yok
1/1/06 SONRASI
Elde edilen faiz geliri; beyan toplam›n› geçiyorsa, tamam› beyan edilir.
ÜFE art›ﬂ oran›n›n % 10'un üzerinde olmas› ﬂart›yla, iktisap bedeli ÜFE
ile endekslenir, 2006 y›l›nda bu ﬂart gerçekleﬂmedi€i için endeksleme
yap›lamaz. Kazanc›n tutar› ne olursa olsun beyan edilir.
Elde edilen gelirin (stopaj öncesi) yar›s› Beyan toplam›n› geçiyorsa vergilenir.
Faiz gelirleri 2007 y›l› için 900 YTL'yi aﬂarsa tamam› beyana tabi. Al›m
sat›m kazanc› ise 2007 y›l› için 15.000 YTL' aﬂan k›sm› beyan edilir.
2007 y›l› 900 YTL aﬂt›€›nda tamam› beyan edilir.
2007 y›l› 900 YTL aﬂt›€›nda tamam› beyan edilir.
1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilenlere; % 10 stopaj uygulan›r,
tutan ne olursa olsun beyan edilmez,
1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilenlere; % 10 stopaj uygulan›r,
tutan ne olursa olsun beyan edilmez,
Kar pay› ile kar pay›n›n % 50 si düﬂüldükten sonra, toplam› beyan
toplam›n› geçiyorsa, tamam› beyan edilir.
Tutar› ne olursa olsun beyan edilecektir.

Pratik Bilgiler

H‹SSE SENED‹NE BA⁄LI;
ORTAKLIK HAKLARININ VEYA H‹SSELER‹N‹N (A.ﬁ.'LER) ELDEN
ÇIKARILMASI NEDEN‹YLE DO⁄AN
H‹SSE SENED‹NE BA⁄LI OLMAYAN,
ORTAKLIK HAKLARININ VEYA H‹SSELER‹N‹N (LTD-di€er)
ELDEN ÇIKARILMASI NEDEN‹YLE DO⁄AN
YABANCI H‹SSE SENETLER‹

1/1/06 SONRASI

Tutar› ne olursa olsun beyan edilecektir.
Tutar› ne olursa olsun beyan edilecektir.

Tutar› ne olursa olsun beyan edilecektir.

Hiçbir ﬂekilde beyana tabi de€il.
Hiçbir ﬂekilde beyana tabi de€il.
% 15 stopaja tabi, beyan edilmez.
% 15 stopaja tabi, beyan edilmez.

Mart - Nisan 2011

H‹SSE SENED‹ ALIM SATIM KAZANCI
ÖZEL SEKTÖR TAHV‹L‹
‹MKB ‹ﬁLEM GÖREN;
H‹SSE SENETLER‹ ALIM SATIM KAZANCI
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Tevkifat Yapacak Olanlar

KDV mükellefi olanlann, KDV mükellefi
olmayanlardan, ticari iﬂletmeye dahil olmayan
ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'nci maddesinde
say›lan mal ve haklar› kiralama iﬂlemleri

‹ﬂlem üzerinden
hesaplanan katma
de€er vergisinin
tamam›

Kiraya verenin baﬂka faaliyetleri nedeniyle
gerçek usulde katma de€er vergisi
mükellefiyetinin bulunmamas›.
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vergi

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet
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Gerçek usulde katma de€er vergisi mükellefi
olanların profesyonel veya amatör spor
kulüplerine oyuncular›n›n formalar›nda
gösterilmek, ﬂah›slara veya kuruluﬂlara ait
bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara
yaz›lmak, pano olarak yerleﬂtirilmek, dergi,
kitap gibi yaz›l› eserlerde yay›nlanmak ve
benzeri ﬂekillerde reklam vermeleri.
Hurda metal al›mlar›nda
(Hurda metal teslimleri Katma De€er Vergisi
Kanununun 17/4-g maddesi uyar›nca katma
de€er vergisinden ‹stisnad›r. Ancak, Katma
De€er Vergisi Kanunu'nun 18'nc‹ maddesi
uyar›nca hurda mal tesliminde bulunan
mükellefin istisnadan vazgeçmesi halinde
tevkifat yap›lacakt›r.
Akaryak›t iﬂi ‹le devaml› olarak
u€raﬂmayanlardan (mutad depo kapsam›nda
yurt d›ﬂ›ndan akaryak›t getirip satanlardan)
akaryak›t al›nmas› iﬂlemi
At›k ka€›t, hurda plastik ve hurda cam al›mlar›
(Ka€›t, Plastik ve cam hurda ve at›klar›n›n
teslimleri Katma De€er Vergisi Kanununun
17/4-g maddesi uyar›nca katma de€er
vergisinden istisnad›r. Ancak, Katma De€er
Vergisi Kanunu'nun 18 nci maddesi uyar›nca
hurda mal tesliminde bulunan mükellefin
istisnadan vazgeçmesi halinde tevkifat
yap›lacakt›r.

Düzenlemelerin
Yap›ld›€› KDV
Genel Tebli€leri

30 ve 31

Kiralayan›n gerçek usulde katma de€er vergisi
mükellefi olmas›,
ﬂartlar›n›n birlikte varolmas› halinde,
kiralayan taraf›ndan

‹ﬂlem üzerinden
hesaplanan katma
de€er vergisinin
tamam›

‹ﬂlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'›

İﬂlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'›

‹ﬂlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'›

Reklam› alanlar›n gerçek usulde katma
de€er vergisi mükellefi
olmamalar› halinde, reklam› verenler
taraf›ndan.

30

Al›m Yapanlar

53,58,70,85,86,
87,89,97

Al›m Yapanlar

68,85

Al›m yapanlar

81,86
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Kapsama giren her bir iﬂlemin bedeli Vergi
Usul Kanununa göre o y›l için geçerli fatura
düzenleme s›n›r›n› aﬂmad›€› takdirde
hesaplanan katma de€er vergisi tevkifata tabi
tutulmayacakt›r.

Düzenlemelerin
Yap›ld›€› KDV
Genel Tebli€leri

Hizmet Alanlar

93 ve 99

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teﬂkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kuruluﬂlar.

vergi

Aﬂa€›daki hizmet al›mlar›;
Yap›m iﬂleri ile bu iﬂlere iliﬂkin mühendislik
mimarl›k ve etüt-proje hizmetleri,
Temizlik, bahçe ve çevre bak›m hizmetleri.
Özel güvenlik hizmetleri,
Makine, teçhizat, demirbaﬂ ve taﬂ›tlara ait
tadil, bak›m ve onanm hizmetleri,
Her türlü yemek servisi, Dan›ﬂmanl›k ve
denetim hizmetleri.

İﬂlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin 1/2'si
Yemek servisi,
bahçe ve çevre
bak›m, özel
güvenlik,
(01.05.2007
tarihine kadar)
Dan›ﬂmanl›k ve
denetim
hizmetlerinde 1/2,

Tevkifat Yapacak Olanlar

Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluﬂlar›,
Kamu kurumu niteli€indeki meslek kuruluﬂlar›,

Özel Güvenlik
(01.05.2007
tarihinden itibaren
4/5)

Üniversiteler (vak›f üniversiteleri hariç),
Kanunla kurulan veya tüzel kiﬂili€i haiz
emekli ve yard›m sand›klar›,
Bankalar ve özel f›nans kurumlan,

Temizlik
hizmetlerinde 2/3,
Yap›m ‹ﬂlerinde 1/6
Di€er hizmetlerde
1/3'dür.

Kamu iktisadi teﬂebbüsleri (Kamu ‹ktisadi
Kuruluﬂlar›, ‹ktisadi Devlet Teﬂekkülleri),
Özelleﬂtirme kapsam›ndaki kuruluﬂlar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul
k›ymetler, vadeli iﬂlemler borsalan dahil
bütün borsalar,
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmiﬂ ﬂirketler (bunlar
yaln›zca "yap›m iﬂleri", "temizlik, çevre ve
bahçe bak›m hizmetleri", "özel güvenlik
hizmetleri" ile "yemek servis hizmetleri"ne ait
katma de€er vergisini tevkifata tabi tutacaklardır).
Yar›dan fazla hissesi do€rudan yukar›da sayılan
kurum ve kuruluﬂlara ait olan (tek baﬂ›na ya da
birlikte) kurum, kuruluﬂ ve iﬂletmeler,
Birbirlerine karﬂ› ifa ettikleri hariç olmak üzere,
söz konusu hizmetlerde katma de€er vergisi
tevkifat› yapmakla zorunludur.

89,91,92,95,
99,104

Pratik Bilgiler

Yap› Denetim Hizmetler

Tevkifat Oran›
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Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

‹ﬂgücü hizmetine
ait katma de€er
vergisinin % 90'›n
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‹ﬂgücü Hizmet Al›mlar›nda

Tevkifat Oran›

368

Hurdadan elde edilenler d›ﬂ›ndaki Bak›r,
Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri (bak›r ve
bak›r alas›mlanndan mamul; anot, katot, her
çeﬂit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül,
filmaﬂin. levha, boru, prinç çubuk, lama, her
türlü tel ve benzerlerinin teslimi bu kapsamda
tevkifata tabidir,)
(Katma De€er Vergisi Kanununun 17/1
maddesinde say›lan kurum ve kuruluﬂlar
(tar›msal amaçl› kooperatifler hariç), sermayelerinin
sermayelerinin %51 veya daha fazlas› kamuya
ait iﬂletmeler ve özelleﬂtirme kapsam›ndaki
kuruluﬂlar ile bu ürünlerin ilk üretici veya
ithalatç›lar›n›n bu kapsamdaki teslimlerinde
tevkifat uygulanmayacakt›r).

‹ﬂlem bedeli
üzerinden
Hesaplanan
KDV'nin %90'ı

Tevkifat Yapacak Olanlar

Düzenlemelerin
Yap›ld›€› KDV
Genel Tebli€leri

‹ﬂgücü Hizmetini Alanlar ile Katma De€er
Vergisi Mükellefi Olmasalar Bile aﬂa€›da
say›lan kuruluﬂlar, (Ancak, bu kurum ve
kuruluﬂlardan al›nan iﬂgücü hizmetleri
tevkifata tabi tutulmayacakt›r.)
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teﬂkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kuruluﬂlar,
Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlan
Kamu kurumu niteli€indeki meslek kuruluşlar,
Üniversiteler (vak›f üniversiteleri hariç),
96,97
Kanunla kurulan veya tüzel kiﬂili€i haiz
emekli ve yard›m sand›klar,
Bankalar ve özel finans kurumlar,
Kamu iktisadi teﬂebbüsler (Kamu ‹ktisadi
Kuruluﬂlar›, ‹ktisadi Devlet Teﬂekkülleri),
Özelleﬂtirme kapsam›ndaki kuruluﬂlar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul k›ymetler,
vadeli iﬂlemler borsalan dahil bütün borsalar,
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmiﬂ ﬂirketler,
Yandan fazla hissesi do€rudan yukar›da
say›lan kurum ve kuruluﬂlara ait olan
(tek baﬂ›na ya da birlikte) kurum, kuruluﬂ
ve iﬂletmeler,
Al›m yapanlar, (Alüminyum profil ve
alüminyum levha teslimlerinde
KDV tevkifat›;
• Bunlar› do€rudan slab, billet, külçe gibi
ham maddelerden imal edenler taraf›ndan
yap›lacak ilk teslimleri ‹le bunlar› ithal
edenler taraf›ndan yap›lacak ilk
teslimlerinde, uygulanacak, profil ve
95,96,97,104,105
levhan›n‹lk üreticilerive ‹thalatç›lar›ndan
sonraki safhalardakiteslimleri KDV
tevkifat›na tabi tutulmayacakt›r.)
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Hurda metalden elde edilen külçe
teslimlerinden (12.07.2008 Tarihinden
itibaren)
Bak›r ve alaﬂ›mlar›ndan, çinko ve alaﬂ›mlar›ndan,
alüminyum ve alas›mlanndan mamul anot,
katot, her çeﬂit takoz (biyet), slab, platina,
kütük, granül, filmaﬂin, levha, boru, prinç
çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin
tesliminde.
(Katma De€er Vergisi Kanununun 17/1 inci
maddesinde say›lan kurum ve kuruluﬂlar›n
(tanmsal amaçl› kooperatifler hariç),
sermayelerinin % 51 veya daha fazlas› kamuya
ait iﬂletmelerin ve özelleﬂtirme kapsam›ndaki
kuruluﬂlar ile bu ürünlerin ilk üretici (cevherden
üretim yapanlar) veya ithalatç›lar›n›n bu
kapsamdaki teslimlerinde tevkifat
uygulanmayacakt›r.)
Çinko ve Alimunyum ‹çin Baﬂlang›ç,
04.05.2007)

Hesaplanan KDV
%90'›

Al›m yapanlar

Özel Güvenlik Sitemleri (01.05.2007
Tarihinden ‹tibaren)
Fason Olarak Yapt›r›lan Tekstil ve
Konfeksiyon ‹ﬂlerinde
Kütlü ve elyaf pamuk, Jinter pamuk,
pamuk lifi döküntüleri, natürel veya
top.s haldeki tiftik, yün ve yapa€› ile
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01
pozisyonundaki s›€›r ve atlar›n, 41.02
pozisyonundaki koyun ve kuzular›n
(astragan veya karakul, persaniye,
breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin,
Mo€olistan ve Tibet kuzular› hariç),
41.03 pozisyonundaki keçi ve o€laklar›n
(Yemen, Mo€olistan ve Tibet keçi ve
o€laklar› hariç) ham post ve derilerinin
teslimi

İﬂlem bedeli
üzerinden
Hesaplanan KDV'nin Al›m yapanlar
%90'›

‹ﬂlem Bedeli
Üzerinden Hesaplanan Tüm KDV Mükellefleri
KDV'nin 4/5’i
Hesaplanan
Fason iﬂler yapt›ran kdv mükellefleri
KDV 'nin 1/2’si

Düzenlemelerin
Yap›ld›€› KDV
Genel Tebli€leri
110

vergi

Tevkifat Yapacak Olanlar

96,104

104
51,53,58,107

Al›ﬂ yapanlar

Hesaplanan
KDV 'nin 1/2’si
* 27.02.2008
tarihinden itibaren
KDV'nin %90'›

(Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teﬂkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kuruluﬂlar.
Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluﬂlar›, 107,108
Kamu kurumu niteli€indeki meslek kurul uslan.
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmiﬂ ﬂirke›ler,
Yandan fazla hissesi do€rudan yukar›da
say›lan kurum ve kuruluﬂlara ait olan (tek
baﬂ›na ya da birlikte) kurum, kuruluﬂ ve
iﬂletmeler, ve VUK 232. maddesinde belirlenen
fatura düzenleme s›n›r› alt›ndaki (atarlar
HAR‹Ç)

Pratik Bilgiler

Tevkifat Oran›
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Büyük ve Küçükbaﬂ hayvanlar›n etlerinin
(Sakatat ve ba€›rsak dahil)

370

Tevkifat Oran›

Hesaplanan
KDV'nin 1/2'si
(27.02.2008
tarihinden tibaren)

Tevkifat Yapacak Olanlar
Al›ﬂ yapanlar
(Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teﬂkil ettikleri birlikler, Döner
sermayeli kuruluﬂlar. Kanunla kurulan kamu
kurum ve kuruluﬂlar›,
Kamu kurumu niteli€indeki meslek
kuruluﬂtan.
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmiﬂ ﬂirketler,
Yar›dan fazla hissesi do€rudan yukar›da
say›lan kurum ve kuruluﬂlara ait olan (tek
baﬂ›na ya da birlikte) kurum, kuruluﬂ ve
iﬂletmeler, ve VUK 232. maddesinde belirlenen
fatura düzenleme S‹DU‹ alt›ndaki
(atarlar HAR‹Ç)

Düzenlemelerin
Yap›ld›€› KDV
Genel Tebli€leri

108
110
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XVI - Dava Açma Süreleri

VERG‹/CEZA ‹HBARNAMES‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN 30 GÜN İÇİNDE

‹T‹RAZ‹ KAYITLA VER‹LEN
BEYANNAMEYE A‹T TAHAKKUK
F‹ﬁ‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

TAHAKKUK TAR‹H‹NDEN
‹T‹BAREN 30 GÜN ‹Ç‹NDE

ÖDEME EMR‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN 7 GÜN İÇİNDE

HAC‹Z VARAKASINA

VERG‹ MAHKEMES‹NE

HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKA

VERG‹ MAHKEMES‹NE

‹HT‹YAT‹ HACZE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKUN B‹LD‹R‹M
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
7 GÜN ‹Ç‹NDE
HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
7 GÜN ‹Ç‹NDE

TEMY‹Z DAVASI AÇMA

DANIﬁTAY’A

KARARIN TEBL‹⁄‹NDEN ‹T‹BAREN
30 GÜN

DAYANA⁄I
VERG‹ USUL KANUNU
2577 SAYILI KANUN
‹ﬁLEM YÖNERGES‹
2577 SAYILI KANUN
‹ﬁLEM YÖNERGES‹

vergi

DAVA AÇMA SÜRES‹

6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
‹ﬁLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
7 GÜN ‹Ç‹NDE
2577 SAYILI KANUN
‹ﬁLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
‹ﬁLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
‹ﬁLEM YÖNERGES‹

Pratik Bilgiler

DAVA AÇILACAK MAHKEME
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XVII- Vergi Türleri
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VERG‹ KODU
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0010
0011
0012
0014
0015
0017
0021
0022
0027
0032
0033
0040
0046
0048
0049
0050
0051
0053
0056
0057
0060
0061
0062
0071
0073
0074
0091
0092
0093
0094
1013
1018
1020
1030
1042
1043

VERG‹ ADI
YILLIK GEL‹R VERG‹S‹
ZIRA‹ KAZANÇ GEL‹R VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ S. (MUHTASAR)
GEL‹R GÖTÜRÜ T‹CAR‹ KAZANÇ
GEL‹R GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
GEL‹R GÖTÜRÜ ÜCRET
DA⁄ITILMAYAN KAR STOPAJI
KURUMLAR VERG‹S‹
KURUMLAR VERG‹S‹ STOPAJI (KVKM24)
GEL‹R VERG‹S‹ (GMSI)
BASIT USULDE T‹CAR‹ KAZANC
GERÇEK USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
GÖTÜRÜ USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
BANKA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
S‹GORTA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ GEÇ‹C‹ VERG‹
GEL‹R GEÇ‹C‹ VERG‹
KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
DAMGA VERG‹S‹ (BEYANNAMEL‹ DAMGA VERG‹S‹ MÜKELLEF‹)
AKARYAKIT TÜKET‹M VERG‹S‹
GEL‹R V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
HER TÜRLÜ ‹SP‹RTOLAR VE FÜZEL YA⁄INDAN ALINAN EK VERG‹
KURUMLAR V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
D‹⁄ER ÜCRETLER
KURUMLAR VERG‹S‹ KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
OYUN KA⁄ITLARINDAN ALINAN EK VERG‹
RÖNTGEN F‹LMLER‹NDEN ALINAN EK VERG‹
MÜLGA MADEN FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹S‹
MÜLGA KOOPERAT‹FÇ‹L‹K TANITMA VE E⁄‹T‹M FONU
PETROL VE DO⁄ALGAZ ÜRÜNLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ ‹ÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
DAYANIKLI TÜKET‹M VE D‹⁄ER MALLARA ‹L‹ﬁK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLLÜ ‹ÇK‹LERE ‹L‹ﬁK‹N EK VERG‹
SA‹R ﬁARAP VE B‹RALARA ‹L‹ﬁK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ ‹ÇECEKLERDEN ALINAN EK VERG‹
E⁄‹T‹M,GENÇL‹K,SPOR VE SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ VERG‹S‹
MAHSUPLARDAN KES‹LEN DAMGA VERG‹S‹
FON PAYI
P‹ﬁMANLIK ZAMMI
E.KATKI PAYI
ÖZEL ‹ﬁLEM VERG‹S‹
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VERG‹ ADI
DAMGA VERG‹S‹
5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERG‹S‹
VERG‹ BARIﬁI TEFE TUTARI
VERG‹ BARIﬁI GEÇ ÖDEME ZAMMI
VERG‹ YARGI HARÇLARI
GEC‹KME FA‹Z‹
GEC‹KME ZAMMI
ERKEN ÖDEME ‹ND‹R‹M‹
ALINAN D‹⁄ER FA‹ZLER
SAVUNMA SANAY‹ DESTEKLEME FONU
KONUT FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PR‹M‹ CEZA‹ FA‹Z‹
CEZA‹ FA‹Z (KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹LER‹)
USULSÜZLÜK CEZASI
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
KUSUR CEZASI
A⁄IR KUSUR CEZASI
KAÇAKÇILIK CEZASI
VERG‹ Z‹YAI CEZASI
VUK 112/4 MADDESİ GEREĞİNCE ÖDENEN FAİZ
EK GEL‹R VERG‹S‹
EK ÜCRET GEL‹R VERG‹S‹
EK GÖTÜRÜ T‹CAR‹ KAZANÇ VERG‹S‹
EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERG‹S‹
FA‹Z VERG‹S‹
EK EMLAK VERG‹S‹
GEL‹R DAH‹L‹ TEVK‹FAT
EK KURUMLAR VERG‹S‹
KURUMLAR VERG‹S‹ ARGE HARCAMALARI
KURUM DAH‹L‹ TEVK‹FAT
MÜNFER‹T GEL‹R EKONOM‹K DENGE V.
ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4705 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
MOTORLU TAﬁITLAR EK VERG‹S‹
4837 S.K EK MOTORLU TAﬁITLAR VERG‹S‹
4962 S. TAﬁIT VERG‹S‹
MÜLGA TRAF‹K H‹ZMETLER‹N‹ GEL‹ﬁT‹RME FONU REKLAM GEL‹RLER‹
GEL‹R VE KURUM EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
5035 RTÜK E⁄‹T‹ME KATKI PAYI
GÖTÜRÜ EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
GEL‹R VE KURUM STOPAJ EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI
TEK BAﬁINA ALINAB‹LEN DAMGA VERG‹S‹
ﬁANS OYUNLARI VERG‹S‹

Mart - Nisan 2011

VERG‹ KODU
1047
1048
1050
1051
1067
1084
1086
1087
1089
1095
1096
3024
3061
3073
3074
3076
3077
3078
3080
3099
4001
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4010
4011
4012
4014
4016
4021
4034
4035
4036
4040
4041
4042
4043
4044
4046
4047
4048

vergi

XVII- Vergi Türleri

373

2- vergi pratik bilgiler :Layout 1

6/10/11

Pratik Bilgiler

2:44 PM

Page 347

ÇÖZÜM

Mart - Nisan 2011

Pratik Bilgiler

vergi

XVII- Vergi Türleri

374

VERG‹ KODU
4049
4050
4060
4061
4063
4072
4073
4074
4077
4078
4079
4080
4081
4101
4103
4107
4110
4112
4114
4115
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4130
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014

VERG‹ ADI
5035 SAYILI KANUNA GÖRE F‹NANSAL FAAL‹YET HARCI
TEKEL SAF‹ HASILAT
TEC‹LL‹ ALACAKLARDAN TAHS‹LAT
‹THALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹S‹
NOTER HARÇLARI
MOTORLU TAﬁIT ARAÇLARINA ‹L‹ﬁK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ (TESC‹LE TAB‹ OLMAYANLAR)
ERTELENEN GEL‹R STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇ‹C‹ 5.MADDE)
ERTELENEN GEL‹R STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDES‹)
MÜNFER‹T KURUM E. D. V.
NET AKT‹F VERG‹S‹
KIYMETL‹ MADEN VE ZIYNET EﬁYASINDAN ALINAN VERG‹
ÖZEL ‹LET‹ﬁ‹M VERG‹S‹
5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL ‹LET‹ﬁ‹M VERG‹S‹
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GEL‹R VERG‹S‹
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI GEL‹R VERG‹S‹ S. (MUHTASAR)
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI DA⁄ITILMAYAN KAR STOPAJI
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERG‹S‹
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI GEL‹R VERG‹S‹ (GMS‹)
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE T‹CAR‹ KAZANC
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
VERG‹ BARIﬁI KES‹NLEﬁEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
VERG‹ BARIﬁI KES‹NLEﬁEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
VERG‹ BARIﬁI KES‹NLEﬁEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
VERG‹ BARIﬁI KES‹NLEﬁMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
VERG‹ BARIﬁI ‹NCELEME VE TARH‹YAT 5.MADDE
VERG‹ BARIﬁI P‹ﬁMANLIK 6.MADDE 1/AB
VERG‹ BARIﬁI P‹ﬁMANLIK 6.MADDE 1/D‹⁄ER HÜKÜMLER
VERG‹ BARIﬁI ECR‹M‹S‹L 15.MADDE
VERG‹ BARIﬁI KIYMETL‹ MADEN VE Z‹YNET EﬁYASI BEYANI
‹DAR‹ PARA CEZASI (4703 SK)
EMANETEN YAPILAN TAHS‹LAT
NÜFUS PARA CEZASI
SEÇ‹M PARA CEZASI
ASKERL‹K PARA CEZASI
MAHKEME PARA CEZASI
1475 SAYILI ‹Ç KANUNUNA BA_LI PARA CEZASI
3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
TRAF‹K ZABITASI TESP‹T‹NE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
TUR‹ZM PARA CEZASI
TÜKET‹C‹Y‹ KORUMA KANUNUNA GÖRE KES‹LEN PARA CEZASI
ÇEVRE K‹RL‹L‹⁄‹ PARA CEZASI
ESNAF S.HARÇ
GÜMRÜK VERG‹S‹
YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI
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vergi

VERG‹ ADI
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ TEVK‹FATI
B‹L‹RK‹ﬁ‹ ÜCRET‹
TÜRK ULUSLARARASI GEM‹ S‹C‹L KAYIT HARCI
TİCARET SİCİL HARCI
TAPU KADASTRO HARCI
İSKAN HARCI
PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
TRAF‹K HARÇLARI
YARGI HARÇLARI
‹THAL VE ‹MAL RUHSAT VE TEMD‹T ÜCRET‹
GEM‹ VE L‹MAN HARÇLARI
D‹⁄ER HARÇLAR
DE⁄ERL‹ KA⁄ITLAR GEL‹RLER‹
TAV‹ZLERDEN GER‹ ALINANLAR
‹KRAZLARDAN GER‹ ALINANLAR
YEM ANAL‹Z ÜCRET‹
ﬁEKER F‹YAT FARKI
AKARYAKIT F‹YAT FARKI
BAﬁKA VERG‹ DA‹RES‹ MÜKELLEF‹
MOTORLU TAﬁIT ARAÇLARINA ‹L‹ﬁK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ (TESC‹LE TAB‹ OLANLAR)
GÜBRE DENEY VE ANAL‹Z ÜCRET‹
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
D‹⁄ER PARA CEZALARI
Z‹MMETLERE GEÇ‹R‹LEN PARA VE DE⁄ERLERDEN BORÇLULAR
FAZLA VE YERS‹Z YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
SOSYAL DAYANIﬁMA VE YARDIMLAﬁMAYI TEﬁV‹K FONU
‹ST‹HSAL VERG‹S‹
TRAF‹K CEZALARI
HESAPLANAN GEC‹KME ZAMMI
TAK‹P G‹DERLER‹ KARﬁILI⁄I ALINAN
ÇIRAKLIK FONU
2000/2 SAYILI BKK GERE⁄‹NCE YATIRIMLARI TEﬁV‹K FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
ÇEﬁ‹TL‹ GEL‹RLER
PETROLDEN DEVLET H‹SSES‹
YÜKSEK Ö⁄REN‹M HARÇ KRED‹S‹
RESM‹ ARABULUCULUK ÜCRET‹
EM.SAN. 17 MAD. GEL‹RLER‹N THK ED‹LMEMES‹ CEZASI
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHS‹LAT
4369/15 SUÇA ‹ﬁT‹RAK EDEN K‹ﬁ‹LER
HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹
HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹ CEZASI
KALDIRILAN VERG‹ ARTIKLARI
ﬁEKER KANUNU ‹DAR‹ PARA CEZASI
GEÇ‹ﬁ ÜCRET‹ VE ‹DAR‹ PARA CEZASI
KADASTRO HARÇLARI
AD‹ ORTAKLIK MÜKELLEF‹YETS‹Z MÜKELLEF KAYDI ‹Ç‹N VERG‹ KODU
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VERG‹ KODU
9015
9016
9017
9059
9062
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9101
9102
9162
9901

375
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2005
- 0.41
0.11
1.26
1.21
0.20
- 0.48
- 0.74
1.04
0.78
0.68
- 0.95
- 0.04

2011
0.41
0.73
0.42
0.87
2.42

Pratik Bilgiler

I- Devlet ‹statistik Enstitüsü Verilerine Göre
TEFE - ÜFE Oranlar› (%) (*) (**)

endeks

ÇÖZÜM

Mart - Nisan 2011

2:44 PM

(*) De€iﬂim Oranlar› 2003-2004 y›llar› için 1994=100 Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Endeksi’nden, 2005 y›l›ndan itibaren 2003=100 Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Endeksi’nden verilmiﬂtir.
(**) De€iﬂim Oranlar› 2003-2004 y›llar› için 1994=100 Temel Y›ll› Toptan Eﬂya Fiyatlar› Endeksi’nden, 2005 y›l›ndan itibaren 2003=100 Temel Y›ll› Üretici Fiyatlar› Endeksi’nden verilmiﬂtir.

T. Eﬂya
2004
2.6
1.6
2.1
2.65
- 0.03
- 1.05
- 1.52
0.79
1.85
3.23
0.75
0.13

6/10/11

AYLAR
OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK

I- A B‹R ÖNCEK‹ AYA GÖRE AYLIK DE⁄‹fi‹M (AYLIK)
ÜFE (**)
Tüketici (*)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1.96 - 0.05 0.42 0.23 0.58
2.36 0.7 0.55 0.75 1.00 0.80 0.29 1.85
0.26 0.95 2.56 1.17 1.66
1.72 0.6 0.02 0.22 0.43 1.29 -0.34 1.45
0.25 0.97 3.17 0.29 1.94
1.22 0.89 0.26 0.27 0.92 0.96 1.10 0.58
1.94 0.80 4.50 0.65 2.35
0.61 0.59 0.71 1.34 1.21 1.68 0.02 0.60
2.77 0.39 2.12 -0.05 -1.15
0.15 0.38 0.92 1.88 0.50 1.49 0.64 -0.36
4.02 - 0.11 0.32 0.94 -0.50
- 0.13 0.10 0.34 - 0.24 -0.36 0.11 -0.56
0.86 0.06 1.25 -0.71 -0.16
0.22 - 0.57 0.85 - 0.73 0.58 0.25 -0.48
- 0.75 0.85 -2.34 0.42 1.15
0.58 0.85 - 0.44 0.02 -0.24 -0.30 0.40
- 0.23 1.02 -0.90 0.62 0.51
0.94 1.02 1.29 1.03 0.45 0.39 1.23
0.45 - 013 0.57 0.28 1.21
2.22 1.79 1.27 1.81 2.60 2.41 1.83
- 0.29 0.89 -0.03 1.29 -0.31
1.54 1.40 1.29 1.95 0.83 1.27 0.03
- 0.12 0.15 -3.54 0.66 1.31
0.45 0.42 0.23 0.22 -0.41 0.53 -0.30
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380
ÜFE (**)
2006 2007 2008
5.11 9.37 6.44
5.26 10.13 8.15
4.21 10.92 10.50
4.96 9.68 14.56
7.66 7.14 16.53
12.52 2.89 17.03
14.34 2.08 18.41
12.32 3.72 14.67
11.19 5.02 12.49
10.94 4.41 13.29
11.67 5.65 12.25
11.58 5.94 8.11
2009 2010 2011 2004
7.90 6.30 10.80 16.22
6.43 6.82 10.87 14.28
3.46 8.58 10.08 11.83
-0.35 10.42 8.21 10.18
-2.46 9.21 9.63 8.88
-1.86 7.64
8.93
-3.75 8.24
9.57
-1.04 9.03
10.04
0.47 8.91
9.00
0.19 9.92
9.86
1.51 8.17
9.79
5.93 8.87
9.32

2005
9.23
8.69
7.94
8.18
8.70
8.95
7.82
7.91
7.99
7.52
7.61
7.72

Tüketici (*)
2006 2007
7.93 9.93
8.15 10.16
8.16 10.86
8.83 10.72
9.86 9.23
10.12 8.60
11.69 6.90
10.26 7.39
10.55 7.12
9.98 7.70
9.86 8.40
9.65 8.39
2008
8.17
9.10
9.15
9.66
10.74
10.61
12.06
11.77
11.13
11.99
10.76
10.06

2009 2010 2011
9.50 8.19 4.90
7.73 10.13 4.16
7.89 9.56 3.99
6.13 10.19 4.26
5.24 9.10 7.17
5.73 8.37
5.39 7.58
5.33 8.33
5.27 9.24
5.08 8.62
5.53 7.29
6.53 6.40

endeks

2:44 PM

(*) De€iﬂim Oranlar› 2003-2004 y›llar› için 1994=100 Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Endeksi’nden, 2005 y›l›ndan itibaren 2003=100 Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Endeksi’nden verilmiﬂtir.
(**) De€iﬂim Oranlar› 2003-2004 y›llar› için 1994=100 Temel Y›ll› Toptan Eﬂya Fiyatlar› Endeksi’nden, 2005 y›l›ndan itibaren 2003=100 Temel Y›ll› Üretici Fiyatlar› Endeksi’nden verilmiﬂtir.

2005
10.70
10.58
11.33
10.17
5.59
4.25
4.26
4.32
4.38
2.57
1.60
2.66

I-B B‹R ÖNCEK‹ YILIN AYNI AYINA GÖRE DE⁄‹fi‹M (YILLIK)

Pratik Bilgiler
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AYLAR
OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK

T. Eﬂya
2004
10.8
9.1
8.0
8.91
9.56
10.53
9.44
10.52
12.5
15.48
14.4
13.84
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Pratik Bilgiler
ÇÖZÜM

I- Devlet ‹statistik Enstitüsü Verilerine Göre
TEFE - ÜFE Oranlar› (%) (*) (**)

EK‹M
119.8
206.5
377.6
708,0
1146.8
1780.1
2516.7
4564.5
6213.3
7213.4
8330.1
9009.11
9843.68
10277.57
11.643.17
11.664.71
12.821.25

KASIM
126.6
213.8
396.9
747.6
1185.7
1852.7
2577.2
4755.5
6314.3
7336.2
8392.7
8805.20
9814.95
10369.52
11.639.58
11.227.24
12.781.02

ARALIK
134.7
223.1
412.5
787.7
1215.1
1979.5
2626,0
4951.7
6478.8
7382.1
8403.8
8785.74
9802.74
10385.32
11.227.24
11.893.15
12948.40

II- Toptan Eflya Fiyatlar› Endeksi ve
Üretici Fiyatlar› Endeksi

endeks

EYLÜL
112.8
199.1
358,0
663.7
1101.2
1700.8
2448.3
4276.7
6024.6
7173,3
8069.7
8950.24
9799.14
10291.22
11.577.08
11.631.67
12.668.24

2:44 PM

Pratik Bilgiler

A⁄USTOS
108,0
190.3
340.6
624.6
1045.3
1606.8
2393,0
4059.5
5842.8
7169,4
7923,5
8804.91
9822.13
10187.78
11681.96
11.560.55
12.604.31

ÇÖZÜM

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

II-A TOPTAN EﬁYA F‹YATLARI ENDEKS‹ (1994=100)
OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS HAZ‹RAN TEMMUZ
61.9
66.7
71.4
91.7
99.5
102.2
104.7
148.5
159,0
167.8
176.4
179.7
182,0
186.1
244.8
259.1
277.3
299.7
312.1
320.6
328.2
435.8
462.8
490.7
517.9
544.8
563.4
593.1
839,1
877.4
912.7
949.3
980.2
995.5
1020.7
1258.6
1301,0 1352.9 1424.4
1469.9
1496.5
1556,0
2094,0
2179.3 2246.8 2300.5
2339.5
2346.4
2370.5
2686.8
2757.6 3035,0 3470.8
3689.6
3795.6
3920.6
5157.4
5289.5 5387.9 5485.5
5508.4
5572,0
5720.7
6840.7
7055.7 7281.8 7410.0
7364.0
7222.2
7183,5
7576.5
7700.6 7862.2 8070.5
8067.8
7982.7
7861.6
8328.42 8326.55 8503.60 8675.43 8647.64 8677.15 8655.06
8957.94 8980.93 9003.20 9177.76 9432.06 9811.35 9896.12
9797.71 9890.38 9986.64 10066.38 10105.89 10095.11 10101.58
10.429.14 10.696.37 11.035,44 11.531,83 11.776.07 11.814.14 11.961.40
11.253.10 11.384.56 11.417.60 11.491.59 11.485.84 11.594.31 11.512.42
11.962.11 12.161.1 12.397.44 12.689.09 12.543.26 12.480.04 12.460.64
13.254.42 13.482.86 13.647.36 13.730.69 13.751.52
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381

382

OCAK

96.99
107.17
118.64
124.70
136.39
145.18
156.65
166.52
184.51

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Y›l

MART

100.84
108.03
120.27
125.33
139.02
153.62
158.94
172.58
189.98

N‹SAN

100.02
110.49
121.72
127.76
140.13
160.53
159.97
176.64
191.14

99.04
115.50
121.96
131.30
140.68
163.93
159.89
174.61
191.43

MAYIS

98.80
116.43
121.38
136.58
140.53
164.46
161.40
173.73

HAZ‹RAN

99.16
115.56
120.48
137.76
140.62
166.51
160.26
173.46

TEMMUZ

99.70
116.69
121.73
136.73
141.82
162.62
160.93
175.46

A⁄USTOS

99.61
117.53
122.68
136.41
143.26
161.61
161.92
176.35

EYLÜL

100.66
120.43
123.52
137.03
143.07
162.08
162.38
178.48

EK‹M

102.80
120.43
122.35
136.63
144.35
162.03
164.48
177.92

KASIM

103.28
119.13
122.30
136.46
144.57
156.29
165.56
180.25

ARALIK

endeks

2:44 PM

99.12
107.40
118.77
125.02
137.68
148.90
158.48
169.29
187.69

ﬁUBAT

II-B ÜRET‹C‹ F‹YATLARI ENDEKS‹ (2003=100)

Pratik Bilgiler

6/10/11
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II- Toptan Eflya Fiyatlar› Endeksi ve
Üretici Fiyatlar› Endeksi

2:45 PM

Page 383

gündelikler
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Pratik Bilgiler

III- Gündelikler
III-A YURTDIﬁI GÜNDEL‹KLER‹N HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL
Hükümeti Temsilen Kararname ile
Görevlendirilen Heyet Üyelerinden
Ek
Aylık/Kadro Aylık/Kadro
göstergesi ve derecesi 1-4 derecesi 5-15
5300 ve daha olanlar
olanlar
yüksek olan
kadrolarda
bulunanlar
IV
SÜTUN
132
118

V
SÜTUN
128
114

VI
SÜTUN
100
90

Diğer Şekilde Görevlendirilenlerden

Tedavi
Ek
Aylık/Kadro Aylık/Kadro Amacıyla
göstergesi derecesi
derecesi Gönderilen
5300 ve 1-4 olanlar 5-15 olanlar Erbaﬂ ve
daha yüksek
Erler
olan
kadrolarda
bulunanlar
VII
VIII
IX
X
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
117
110
93
46
105
99
83
41

342
199
194

283
166
161

227
132
128

205
119
116

198
115
112

154
91
88

181
106
103

171
100
97

143
84
81

71
42
41

1.491
179
192
187
139
186
191
1.637

1.238
148
160
156
115
155
158
1.359

988
119
127
125
91
124
126
1.085

895
107
115
112
83
112
114
983

865
104
111
109
80
108
110
950

676
80
88
87
63
84
87
740

791
95
102
100
74
99
101
867

746
90
96
94
69
94
95
819

627
74
81
80
59
78
80
687

310
38
40
39
29
39
40
341

341
183

283
152

226
122

205
110

198
107

154
83

181
98

171
92

143
77

71
38

37.801

31.405

25.127

22.948

22.073

17.150

20.118

18.901

15.914

7.880

295

244

195

177

171

134

156

147

125

61

61
194

50
161

40
128

36
116

35
112

27
89

33
103

31
97

25
82

12
40

1.437
186

1.193
155

952
124

862
111

833
108

650
84

762
99

719
93

604
78

299
39

744
191

617
158

492
126

446
114

432
110

337
87

395
101

372
95

313
80

155
40

152

127

101

92

89

70

81

76

65

32

Pratik Bilgiler

ÜLKELER (PARA
B‹R‹MLER‹)
ABD (ABD Doları
Almanya (Euro)
Avustralya
(ABD Doları)
Avusturya (Euro)
Belçika (Euro)
Danimarka
(D. Kron)
Finlandiya (Euro)
Fransa (Euro)
Hollanda (Euro)
‹ngiltere (Sterlin)
‹rlanda (Euro)
‹spanya (Euro)
‹sveç (‹sveç Kronu)
‹sviçre
(‹sviçre Frang›)
‹talya (Euro)
Japonya
(Japon Yeni)
Kanada
(Kanada Dolar›)
Kuveyt
(Kuveyt Dinar›)
Lüksemburg (Euro)
Norveç
(Norveç Kronu)
Portekiz (Euro)
S. Arabistan
(S. A. Riyali)
Yunanistan (Euro)
Di€er AB Ülkeleri
(Euro)

TBMM Genelkurmay Yükseköğretim
Başkanı, Başkanı, Kurulu Başkanı,
Başbakan Anayasa,
Bakanlık,
Mahkemesi Müsteşarları,
Baﬂkan›,
Milli Güvenlik
Bakanlar,
Kurulu Genel
Milletvekilleri, Sekreteri, vs..
Kuvvet
Komutanlar›, vs..
I
II
III
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
220
182
146
198
164
131

Mart - Nisan 2011

GÖREV
UNVANI/
KADRO
DERECESİ

385
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Pratik Bilgiler
III- Gündelikler

III-B KKTC’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VER‹LECEK GÜNDEL‹KLER

GÖREV UNVANI/
KADRO
DERECES‹
01.01.201031.12.2010

TBMM
Baﬂkan›,
Baﬂbakan
126,00 TL

Genelkurmay Baﬂkan›,
Anayasa Mahkemesi
Baﬂkan›, Bakanlar,
Milletvekilleri, Kuvvet
Komutanlar›, v.s..
101,00 TL

Yüksekö€retim
Kurulu Baﬂkan›,
Bakanl›k Müﬂteﬂarlar›,
Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreteri, v.s..
88,00 TL

Pratik Bilgiler
Mart - Nisan 2011

75,50 TL

63,00 TL

50,20 TL

III-C YURT‹Ç‹ GÜNDEL‹KLER (01.01.2011 - 30.06.2011

Gündeliklerin ‹sabet Etti€i Brüt Ayl›k Tutar› (TL)
1.415.12 ve daha fazlas›
1.403.97 ile 1.415.11
1.267.67 ile 1.403.96
1.094.20 ile 1.267.66
883.25 ile 1.094.19
883.24 ve daha az ise

386

Di€er Memur ve Hizmetliler
Ayl›k/kadro Ayl›k/kadro Ayl›k/kadro
derecesi 1 derecesi 2-4 derecesi 5-15
olanlar
olanlar
olanlar

Vergiden ‹stisna Gündelik Tutar› (TL)
41,00
34,50
31,50
29,00
26,50
25,50

2:45 PM

Page 387

döviz kurları
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1.6019
1.5931
1.5876
1.5835
1.5862

1.5805
1.5830
1.5838
1.5864
1.5833

1.5769
1.5701
1.5618
1.5545
1.5507

1.5560
1.5624
1.5558

1.5942
1.5855
1.5800
1.5759
1.5786

1.5729
1.5754
1.5762
1.5788
1.5757

1.5693
1.5626
1.5543
1.5470
1.5433

1.5485
1.5549
1.5483

8
9
10
11
12.13.14

15
16
17
18
19.20.21

22
23
24
25
26.27.28

29
30
31

1.5474
1.5538
1.5472

1.5682
1.5615
1.5532
1.5459
1.5422
1.5583
1.5647
1.5581

1.5793
1.5725
1.5641
1.5568
1.5530

1.6277
1.6097
1.6041
1.5890
1.5862
1.5928
1.5638
1.5714
1.5610
1.5694
1.5854
1.5882
1.5776
1.5801
1.5878
1.5989
1.5996
1.6036

1.6171
1.5992
1.5937
1.5787
1.5759
1.5824
1.5536
1.5612
1.5509
1.5592
1.5751
1.5779
1.5673
1.5698
1.5775
1.5885
1.5892
1.5932

1.5812
1.5819
1.5859

1.5679
1.5706
1.5601
1.5626
1.5702

1.5751
1.5465
1.5540
1.5438
1.5520

1.6097
1.5918
1.5864
1.5714
1.5687

1.6084
1.6171
1.6193
1.6205
1.6023

1.6085
1.6092
1.6132

1.5949
1.5977
1.5871
1.5896
1.5973

1.6024
1.5732
1.5808
1.5704
1.5788

1.6375
1.6194
1.6137
1.5985
1.5957

1.6362
1.6450
1.6472
1.6485
1.6299

Pratik Bilgiler

1.6264
1.6352
1.6374
1.6387
1.6202

1.6158
1.6246
1.6268
1.6280
1.6097
0.30101
0.29736
0.29590
0.29358
0.29327
0.29555
0.29488
0.29624
0.29788
0.29949
0.29964
0.29970
0.29673
0.29430
0.29430
0.29325
0.29547
0.29392

0.29954
0.29590
0.29445
0.29214
0.29183
0.29410
0.29344
0.29479
0.29642
0.29802
0.29817
0.29823
0.29528
0.29286
0.29286
0.29181
0.29402
0.29248

0.29161
0.29381
0.29228

0.29796
0.29802
0.29507
0.29265
0.29265

0.29389
0.29323
0.29458
0.29621
0.29781

0.29933
0.29569
0.29424
0.29194
0.29163

0.29512
0.29611
0.29775
0.29783
0.29801

0.29392
0.29615
0.29460

0.30033
0.30039
0.29741
0.29498
0.29498

0.29623
0.29556
0.29692
0.29857
0.30018

0.30170
0.29804
0.29658
0.29426
0.29394

0.29746
0.29846
0.30012
0.30020
0.30038

2.2132
2.2204
2.2326
2.2331
2.2348
2.2447
2.2178
2.2069
2.1898
2.1874
2.2045
2.1996
2.2097
2.2216
2.2336
2.2345
2.2349
2.2128
2.1948
2.1947
2.1868
2.2035
2.1921

2.2026
2.2097
2.2219
2.2224
2.2241
2.2339
2.2072
2.1963
2.1793
2.1769
2.1939
2.1890
2.1991
2.2109
2.2229
2.2238
2.2242
2.2022
2.1843
2.1842
2.1763
2.1929
2.1816

2.1748
2.1914
2.1801

2.2222
2.2226
2.2007
2.1828
2.1827

2.1924
2.1875
2.1976
2.2094
2.2213

2.2323
2.2057
2.1948
2.1778
2.1754

2.2011
2.2082
2.2203
2.2208
2.2225

2.1901
2.2068
2.1954

2.2379
2.2383
2.2161
2.1981
2.1980

2.2078
2.2029
2.2130
2.2249
2.2370

2.2481
2.2211
2.2102
2.1931
2.1907

2.2165
2.2237
2.2359
2.2364
2.2382

Euro
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

IV- T.C. MERKEZ BANKASI MART 2011 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

döviz kurları

0.29678
0.29778
0.29943
0.29951
0.29969

0.29533
0.29632
0.29796
0.29804
0.29822

Danimarka Kronu
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

ÇÖZÜM

1.5829
1.5854
1.5862
1.5888
1.5857

1.6043
1.5955
1.5900
1.5859
1.5886

1.6029
1.6081
1.6194
1.6142
1.6020

Satış

Avustralya Doları
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

2:45 PM

1.5718
1.5743
1.5751
1.5777
1.5746

1.5931
1.5844
1.5789
1.5748
1.5775

1.5917
1.5969
1.6081
1.6030
1.5908

Efektif

6/10/11
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1.6005
1.6057
1.6170
1.6118
1.5996

1.5928
1.5980
1.6092
1.6041
1.5919

1
2
3
4
5.6.7

Alış

ABD Doları

Satış

Döviz

Alış

Uygulama
Tarihi
MART 2011
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389

390

Satış

2.5938
2.6158
2.6326
2.6237
2.6017

2.6124
2.5770
2.5706
2.5580
2.5397

2.5437
2.5361
2.5482
2.5571
2.5556

2.5650
2.5714
2.5442
2.5153
2.4957

2.4856
2.4994
2.4975

2.5803
2.6022
2.6189
2.6101
2.5882

2.5988
2.5636
2.5572
2.5447
2.5265

2.5305
2.5229
2.5349
2.5438
2.5423

2.5517
2.5580
2.5310
2.5022
2.4827

2.4727
2.4864
2.4845

1
2
3
4
5.6.7

8
9
10
11
12.13.14

15
16
17
18
19.20.21

22
23
24
25
26.27.28

29
30
31

2.4893
2.5031
2.5012

2.5688
2.5753
2.5480
2.5191
2.4994

1.7312
1.7073
1.7053
1.6965
1.6988
1.7024
1.7186
1.7273
1.7591
1.7547
1.7417
1.7378
1.7340
1.7088
1.6975
1.6933
1.7012
1.6872

1.7201
1.6964
1.6944
1.6856
1.6879
1.6915
1.7076
1.7162
1.7478
1.7435
1.7306
1.7267
1.7229
1.6979
1.6866
1.6825
1.6903
1.6764

1.6800
1.6878
1.6739

1.7280
1.7241
1.7203
1.6954
1.6841

1.6890
1.7050
1.7136
1.7452
1.7409

1.7175
1.6939
1.6919
1.6831
1.6854

1.7116
1.7126
1.7315
1.7262
1.7073

1.6958
1.7038
1.6897

1.7443
1.7404
1.7366
1.7114
1.7000

1.7050
1.7212
1.7299
1.7617
1.7573

1.7338
1.7099
1.7079
1.6990
1.7013

1.7278
1.7288
1.7479
1.7425
1.7235

Satış
Satış
0.25202
0.25468
0.25571
0.25521
0.25310
0.25278
0.25058
0.25038
0.24854
0.24789
0.24918
0.24567
0.24641
0.24670
0.24922
0.25156
0.25055
0.24758
0.24556
0.24434
0.24343
0.24534
0.24559

0.24942
0.25206
0.25308
0.25258
0.25049
0.25018
0.24800
0.24780
0.24598
0.24534
0.24661
0.24314
0.24387
0.24416
0.24665
0.24897
0.24797
0.24503
0.24303
0.24182
0.24092
0.24281
0.24306

0.24075
0.24264
0.24289

0.24880
0.24780
0.24486
0.24286
0.24165

0.24644
0.24297
0.24370
0.24399
0.24648

0.25000
0.24783
0.24763
0.24581
0.24517

Satış

0.24399
0.24590
0.24615

0.25214
0.25113
0.24815
0.24612
0.24490

0.24975
0.24624
0.24698
0.24727
0.24979

0.25336
0.25116
0.25096
0.24911
0.24846

0.25260
0.25527
0.25630
0.25580
0.25368

Efektif
0.24925
0.25188
0.25290
0.25240
0.25031

Alış

İsveç Kronu
Alış

Döviz
Satış
1.6383
1.6540
1.6576
1.6564
1.6440
1.6494
1.6380
1.6377
1.6316
1.6252
1.6247
1.6019
1.6112
1.6055
1.6118
1.6135
1.6076
1.5914
1.5901
1.5903
1.5884
1.6016
1.6021

1.6309
1.6466
1.6501
1.6489
1.6366
1.6420
1.6306
1.6303
1.6243
1.6179
1.6174
1.5947
1.6039
1.5983
1.6045
1.6062
1.6004
1.5842
1.5829
1.5831
1.5813
1.5944
1.5949

1.5754
1.5885
1.5890

1.6003
1.5945
1.5783
1.5770
1.5772

1.6114
1.5888
1.5980
1.5924
1.5986

1.6359
1.6246
1.6243
1.6183
1.6119

Satış

1.5944
1.6077
1.6082

1.6196
1.6137
1.5974
1.5961
1.5963

1.6309
1.6080
1.6173
1.6116
1.6179

1.6557
1.6442
1.6439
1.6378
1.6314

1.6445
1.6603
1.6639
1.6627
1.6502

Efektif
1.6249
1.6405
1.6440
1.6428
1.6305

Alış

Kanada Doları
Alış

Döviz

Pratik Bilgiler

2.4710
2.4847
2.4828

2.5499
2.5562
2.5292
2.5004
2.4810

1.7252
1.7262
1.7453
1.7399
1.7209

1.7142
1.7152
1.7341
1.7288
1.7099

Alış

Efektif

döviz kurları

2:45 PM

2.5475
2.5399
2.5520
2.5609
2.5594

2.6163
2.5809
2.5745
2.5618
2.5435

Satış

İsviçre Frangı
Alış

Döviz

Pratik Bilgiler

6/10/11

2.5287
2.5211
2.5331
2.5420
2.5405

2.5970
2.5618
2.5554
2.5429
2.5247

Satış
2.5977
2.6197
2.6365
2.6276
2.6056

Efektif

2.5785
2.6004
2.6171
2.6083
2.5864

Alış

İngiliz Sterlini

Alış

Döviz

Uygulama
Tarihi
MART 2011
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5.7469
5.7697
5.8103
5.7978
5.7540

5.7685
5.7306
5.7046
5.6858
5.7058

5.6812
5.6861
5.6951
5.7188
5.7118

5.6928
5.6744
5.6362
5.6058
5.5901

5.6032
5.6323
5.6024

5.6722
5.6947
5.7348
5.7224
5.6792

5.6935
5.6561
5.6304
5.6119
5.6316

5.6073
5.6122
5.6211
5.6445
5.6375

5.6188
5.6006
5.5629
5.5329
5.5174

5.5304
5.5591
5.5296

1
2
3
4
5.6.7

8
9
10
11
12.13.14

15
16
17
18
19.20.21

22
23
24
25
26.27.28

29
30
31

5.4474
5.4757
5.4467

5.5345
5.5166
5.4795
5.4499
5.4346
5.6872
5.7168
5.6864

5.7782
5.7595
5.7207
5.6899
5.6740
0.27518
0.27704
0.27637

0.28144
0.28077
0.27822
0.27633
0.27658

0.27976
0.27681
0.27801
0.27970
0.28071

0.28690
0.28369
0.28275
0.27993
0.27797

0.28420
0.28531
0.28753
0.28792
0.28526

Alış

0.27499
0.27685
0.27618

0.28124
0.28057
0.27803
0.27614
0.27639

0.27956
0.27662
0.27782
0.27950
0.28051

0.28670
0.28349
0.28255
0.27973
0.27778

0.28400
0.28511
0.28733
0.28772
0.28506

Alış

Satış

0.27768
0.27955
0.27887

0.28399
0.28331
0.28074
0.27883
0.27909

0.28230
0.27932
0.28053
0.28224
0.28325

0.28950
0.28626
0.28531
0.28247
0.28048

0.28678
0.28789
0.29014
0.29053
0.28784

Efektif

0.41416
0.41586
0.41410

0.41972
0.41792
0.41570
0.41376
0.41275

0.42067
0.42134
0.42153
0.42222
0.42141

0.42635
0.42404
0.42258
0.42148
0.42220

0.42596
0.42736
0.43035
0.42897
0.42574

0.41105
0.41274
0.41099

0.41657
0.41479
0.41258
0.41066
0.40965

0.41751
0.41818
0.41837
0.41905
0.41825

0.42315
0.42086
0.41941
0.41832
0.41903

0.42277
0.42415
0.42712
0.42575
0.42255

0.41802
0.41973
0.41796

0.42363
0.42181
0.41957
0.41762
0.41659

0.42459
0.42527
0.42546
0.42615
0.42534

0.43032
0.42799
0.42652
0.42541
0.42613

0.42993
0.43134
0.43436
0.43296
0.42971

1.8912
1.8943
1.8598

1.9293
1.9245
1.9176
1.9081
1.8982

1.9165
1.9347
1.9490
2.0012
1.9323

1.9387
1.9181
1.9053
1.8968
1.9116

1.9439
1.9429
1.9601
1.9565
1.9237

Alış

1.9038
1.9069
1.8722

1.9421
1.9373
1.9303
1.9208
1.9108

1.9292
1.9476
1.9619
2.0145
1.9451

1.9516
1.9308
1.9180
1.9094
1.9243

1.9568
1.9558
1.9731
1.9695
1.9365

1.8842
1.8873
1.8529

1.9222
1.9174
1.9105
1.9010
1.8912

1.9094
1.9275
1.9418
1.9938
1.9252

1.9315
1.9110
1.8983
1.8898
1.9045

1.9367
1.9357
1.9528
1.9493
1.9166

1.9110
1.9141
1.8793

1.9495
1.9447
1.9376
1.9281
1.9181

1.9365
1.9550
1.9694
2.0222
1.9525

1.9590
1.9381
1.9253
1.9167
1.9316

1.9642
1.9632
1.9806
1.9770
1.9439

Japon Yeni
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Satış

Pratik Bilgiler

IV- T.C. MERKEZ BANKASI MART 2011 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

döviz kurları

0.41491
0.41661
0.41485

0.42048
0.41867
0.41645
0.41451
0.41349

0.42143
0.42210
0.42229
0.42298
0.42217

0.42712
0.42480
0.42334
0.42224
0.42296

0.42673
0.42813
0.43113
0.42974
0.42651

S.Arabistan Riyali
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

Pratik Bilgiler

0.27704
0.27891
0.27823

0.28334
0.28266
0.28010
0.27819
0.27845

0.28165
0.27868
0.27989
0.28159
0.28260

0.28884
0.28560
0.28466
0.28182
0.27984

0.28612
0.28723
0.28947
0.28986
0.28718

Satış

Norveç Kronu

ÇÖZÜM

5.7664
5.7714
5.7805
5.8046
5.7975

5.8550
5.8166
5.7902
5.7711
5.7914

5.8331
5.8562
5.8975
5.8848
5.8403

Satış

Döviz

2:45 PM

5.5232
5.5280
5.5368
5.5598
5.5529

5.6081
5.5713
5.5459
5.5277
5.5471

5.5871
5.6093
5.6488
5.6366
5.5940

Alış

Efektif

6/10/11
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Kuveyt Dinarı

Alış
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Satış

1.5437
1.5434

1.5353
1.5347
1.5230
1.5158
1.5027

1.5126
1.5184
1.5148
1.5219
1.5192

1.5238
1.5345
1.5197
1.5153
1.5170

1.5196
1.5279
1.5219
1.5165
1.5214

1.5363
1.5360

1.5279
1.5273
1.5157
1.5085
1.4955

1.5053
1.5111
1.5075
1.5146
1.5119

1.5165
1.5271
1.5124
1.5080
1.5097

1.5123
1.5206
1.5146
1.5092
1.5141

1
2.3.4

5
6
7
8
9.10.11

12
13
14
15
16.17.18

19
20
21
22
23.24.25

26
27
28
29
30

1.5219
1.5302
1.5242
1.5188
1.5237

1.5962
1.5920
1.5898
1.5991
1.5991
1.6050
1.6091
1.6182
1.6299
1.6294
1.6324
1.6413
1.6465
1.6551
1.6633

1.5858
1.5817
1.5795
1.5887
1.5887
1.5946
1.5986
1.6077
1.6193
1.6188
1.6218
1.6306
1.6358
1.6443
1.6525

1.6143
1.6231
1.6283
1.6367
1.6449

1.5873
1.5912
1.6003
1.6119
1.6114

1.5785
1.5744
1.5722
1.5814
1.5814

1.5758
1.5662
1.5640
1.5713
1.5650

1.6422
1.6511
1.6564
1.6650
1.6733

1.6146
1.6188
1.6279
1.6397
1.6392

1.6058
1.6016
1.5993
1.6087
1.6087

1.6031
1.5932
1.5910
1.5984
1.5920

1.6058
1.6072

0.29404
0.29298
0.29285
0.29184
0.29199
0.29036
0.29037
0.29312
0.29416
0.29456
0.29463
0.29457
0.29248
0.29357
0.29521
0.29712
0.29629
0.29741
0.29931
0.29947
0.30155
0.30311

0.29260
0.29154
0.29142
0.29041
0.29056
0.28894
0.28895
0.29168
0.29272
0.29312
0.29319
0.29313
0.29105
0.29213
0.29376
0.29566
0.29484
0.29595
0.29784
0.29800
0.30007
0.30162

0.29574
0.29763
0.29779
0.29986
0.30141

0.29085
0.29193
0.29355
0.29545
0.29463

0.29148
0.29252
0.29291
0.29298
0.29292

0.29122
0.29021
0.29036
0.28874
0.28875

0.29240
0.29134

0.29809
0.30000
0.30016
0.30224
0.30381

0.29315
0.29425
0.29589
0.29780
0.29697

0.29379
0.29484
0.29524
0.29531
0.29525

0.29352
0.29251
0.29266
0.29103
0.29104

0.29472
0.29365

2.1927
2.1844
2.1838
2.1764
2.1774
2.1652
2.1654
2.1860
2.1939
2.1971
2.1976
2.1972
2.1815
2.1896
2.2016
2.2157
2.2095
2.2179
2.2318
2.2328
2.2488
2.2605

2.1822
2.1739
2.1733
2.1660
2.1669
2.1548
2.1550
2.1755
2.1834
2.1866
2.1871
2.1867
2.1710
2.1791
2.1910
2.2051
2.1989
2.2073
2.2211
2.2221
2.2380
2.2496

2.2058
2.2195
2.2205
2.2364
2.2480

2.1695
2.1776
2.1895
2.2036
2.1974

2.1740
2.1819
2.1851
2.1856
2.1852

2.1718
2.1645
2.1654
2.1533
2.1535

2.1807
2.1724

2.2212
2.2351
2.2361
2.2522
2.2639

2.1848
2.1929
2.2049
2.2190
2.2128

2.1893
2.1972
2.2004
2.2009
2.2005

2.1871
2.1797
2.1807
2.1684
2.1686

2.1960
2.1877

Euro
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

Pratik Bilgiler

1.5112
1.5195
1.5135
1.5081
1.5130

1.5261
1.5368
1.5220
1.5176
1.5193

1.5935
1.5837
1.5815
1.5889
1.5825

1.5831
1.5734
1.5712
1.5786
1.5722

1.5785
1.5799

Danimarka Kronu
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

döviz kurları

2:46 PM

1.5154
1.5260
1.5113
1.5069
1.5086

1.5149
1.5207
1.5171
1.5242
1.5215

1.5376
1.5370
1.5253
1.5181
1.5050

1.5962
1.5976

1.5858
1.5872

Avustralya Doları
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

Pratik Bilgiler

6/10/11

1.5042
1.5100
1.5064
1.5135
1.5108

1.5268
1.5262
1.5146
1.5074
1.4945

Satış
1.5460
1.5457

Efektif

1.5352
1.5349

Alış

ABD Doları

Alış

Döviz

Uygulama
Tarihi
NİSAN 2011
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ÇÖZÜM

IV- T.C. MERKEZ BANKASI NİSAN 2011 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

2.4867
2.4767

2.4790
2.4887
2.4823
2.4736
2.4622

2.4729
2.4703
2.4656
2.4851
2.4845

2.4789
2.4983
2.4873
2.5068
2.5061

2.5111
2.5201
2.5171
2.5274
2.5354

2.4738
2.4638

2.4661
2.4758
2.4694
2.4607
2.4494

2.4600
2.4575
2.4528
2.4722
2.4716

2.4660
2.4853
2.4744
2.4938
2.4931

2.4980
2.5070
2.5040
2.5143
2.5222

1
2.3.4

5
6
7
8
9.10.11

12
13
14
15
16.17.18

19
20
21
22
23.24.25

26
27
28
29
30

2.4963
2.5052
2.5022
2.5125
2.5204

2.5149
2.5239
2.5209
2.5312
2.5392

1.6862
1.6734
1.6636
1.6626
1.6603
1.6514
1.6448
1.6642
1.6841
1.6874
1.7031
1.7014
1.6995
1.7088
1.7012
1.7174
1.7128
1.7229
1.7406
1.7373
1.7371
1.7530

1.6754
1.6627
1.6530
1.6520
1.6497
1.6408
1.6343
1.6535
1.6733
1.6766
1.6922
1.6905
1.6886
1.6979
1.6903
1.7064
1.7018
1.7119
1.7295
1.7262
1.7260
1.7418

1.7093
1.7269
1.7236
1.7234
1.7392

1.6861
1.6954
1.6878
1.7038
1.6992

1.6510
1.6708
1.6741
1.6897
1.6880

1.6505
1.6495
1.6472
1.6383
1.6318

1.6729
1.6602

Alış

Satış

1.7255
1.7432
1.7399
1.7397
1.7556

1.7020
1.7114
1.7038
1.7200
1.7154

1.6667
1.6866
1.6899
1.7057
1.7040

1.6661
1.6651
1.6628
1.6539
1.6473

1.6887
1.6759

Efektif

0.24311
0.24158
0.24149
0.23925
0.24078
0.24289
0.24175
0.24249
0.24337
0.24499
0.24428
0.24518
0.24733
0.24876
0.24860
0.24995
0.25053
0.25010
0.25137
0.25339

0.24061
0.23909
0.23900
0.23679
0.23830
0.24039
0.23926
0.23999
0.24086
0.24247
0.24176
0.24265
0.24478
0.24620
0.24604
0.24738
0.24795
0.24752
0.24878
0.25078

0.24721
0.24778
0.24735
0.24861
0.25060

0.24159
0.24248
0.24461
0.24603
0.24587

0.24022
0.23909
0.23982
0.24069
0.24230

0.24044
0.23892
0.23883
0.23662
0.23813

0.24281
0.24162

Satış

0.25052
0.25111
0.25068
0.25195
0.25397

0.24484
0.24574
0.24790
0.24933
0.24917

0.24345
0.24231
0.24305
0.24393
0.24555

0.24367
0.24214
0.24205
0.23980
0.24133

0.24607
0.24487

Efektif
Satış
1.5913
1.5938
1.5933
1.5872
1.5858
1.5796
1.5747
1.5822
1.5856
1.5761
1.5799
1.5768
1.5823
1.5951
1.5967
1.5996
1.5915
1.5971
1.6034
1.5980
1.5990
1.6003

1.5841
1.5866
1.5861
1.5801
1.5787
1.5725
1.5676
1.5751
1.5785
1.5690
1.5728
1.5697
1.5752
1.5879
1.5895
1.5924
1.5843
1.5899
1.5962
1.5908
1.5918
1.5931

1.5840
1.5903
1.5849
1.5859
1.5872

1.5694
1.5820
1.5836
1.5865
1.5784

1.5693
1.5727
1.5632
1.5670
1.5639

1.5802
1.5743
1.5729
1.5667
1.5618

Satış

1.6032
1.6095
1.6041
1.6051
1.6064

1.5883
1.6012
1.6028
1.6057
1.5975

1.5882
1.5916
1.5821
1.5859
1.5828

1.5994
1.5932
1.5918
1.5856
1.5807

1.5973
1.5999

Efektif
1.5782
1.5807

Alış

Kanada Doları
Alış

Döviz

Pratik Bilgiler

IV- T.C. MERKEZ BANKASI NİSAN 2011 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

döviz kurları

0.24551
0.24431

0.24298
0.24179

Alış

İsveç Kronu
Satış

Döviz
Alış

Pratik Bilgiler

Satış

Alış

İsviçre Frangı

ÇÖZÜM

2.4826
2.5020
2.4910
2.5106
2.5099

2.4766
2.4740
2.4693
2.4888
2.4882

2.4827
2.4924
2.4860
2.4773
2.4659

2.4904
2.4804

Satış

Döviz

2:46 PM

2.4643
2.4836
2.4727
2.4921
2.4914

2.4583
2.4558
2.4511
2.4705
2.4699

2.4644
2.4741
2.4677
2.4590
2.4477

2.4721
2.4621

Alış

Efektif

6/10/11
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Satış
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Alış
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393

394

Satış

5.5689
5.5638

5.5366
5.5305
5.4962
5.4702
5.4288

5.4666
5.4875
5.4805
5.5022
5.4904

5.5070
5.5437
5.5022
5.4882
5.4964

5.5158
5.5459
5.5282
5.5246
5.5445

5.4965
5.4915

5.4646
5.4586
5.4247
5.3991
5.3582

5.3955
5.4162
5.4093
5.4307
5.4190

5.4354
5.4716
5.4307
5.4169
5.4249

5.4441
5.4738
5.4563
5.4528
5.4724

1
2.3.4

5
6
7
8
9.10.11

12
13
14
15
16.17.18

19
20
21
22
23.24.25

26
27
28
29
30

5.5985
5.6291
5.6111
5.6075
5.6277
0.28214
0.28468
0.28482
0.28577
0.28815

0.27872
0.27971
0.28096
0.28267
0.28120
0.28404
0.28660
0.28674
0.28770
0.29009

0.28060
0.28160
0.28286
0.28458
0.28310

0.27958
0.27855
0.27884
0.27931
0.28096

0.27915
0.27926
0.27971
0.27671
0.27751

0.28194
0.28448
0.28462
0.28557
0.28795

0.27852
0.27951
0.28076
0.28247
0.28100

0.27752
0.27649
0.27678
0.27725
0.27888

0.27709
0.27720
0.27765
0.27467
0.27546

0.27715
0.27719

Alış

Satış

0.28469
0.28726
0.28740
0.28836
0.29076

0.28125
0.28225
0.28351
0.28523
0.28375

0.28022
0.27919
0.27948
0.27995
0.28161

0.27979
0.27990
0.28035
0.27735
0.27815

0.27985
0.27989

Efektif

0.41163
0.41156
0.40939
0.40923
0.40611
0.40419
0.40070
0.40334
0.40489
0.40393
0.40582
0.40511
0.40634
0.40918
0.40523
0.40405
0.40449
0.40519
0.40742
0.40582
0.40436
0.40567

0.41089
0.41082
0.40865
0.40849
0.40538
0.40346
0.39998
0.40261
0.40416
0.40320
0.40509
0.40438
0.40561
0.40844
0.40450
0.40332
0.40376
0.40446
0.40669
0.40509
0.40363
0.40494

0.40143
0.40364
0.40205
0.40060
0.40190

0.40257
0.40538
0.40147
0.40030
0.40073

0.39959
0.40113
0.40018
0.40205
0.40135

0.40559
0.40543
0.40234
0.40043
0.39698

0.40781
0.40774

0.40823
0.41048
0.40886
0.40739
0.40871

0.40939
0.41225
0.40827
0.40708
0.40752

0.40637
0.40793
0.40696
0.40886
0.40815

0.41246
0.41230
0.40916
0.40722
0.40371

0.41472
0.41465

S.Arabistan Riyali
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

1.8272
1.8202
1.7886
1.7794
1.7624
1.7863
1.8020
1.8020
1.8284
1.8253
1.8394
1.8586
1.8356
1.8480
1.8511
1.8525
1.8699
1.8551
1.8570
1.8694

1.8151
1.8082
1.7768
1.7677
1.7508
1.7745
1.7901
1.7901
1.8163
1.8133
1.8273
1.8463
1.8235
1.8358
1.8389
1.8403
1.8576
1.8429
1.8447
1.8571

1.8335
1.8507
1.8361
1.8379
1.8502

1.8205
1.8395
1.8168
1.8290
1.8321

1.7679
1.7835
1.7835
1.8096
1.8066

1.8084
1.8015
1.7702
1.7612
1.7443

1.8447
1.8248

1.8639
1.8438

1.8516
1.8316

1.8595
1.8770
1.8621
1.8641
1.8765

1.8464
1.8657
1.8426
1.8550
1.8581

1.7931
1.8088
1.8088
1.8353
1.8322

1.8341
1.8271
1.7954
1.7862
1.7691

1.8710
1.8508

Efektif
Satış

Alış

Japon Yeni
Döviz
Alış
Satış

Pratik Bilgiler

5.3624
5.3917
5.3745
5.3710
5.3903

5.5896
5.6269
5.5847
5.5705
5.5788

0.27771
0.27668
0.27697
0.27744
0.27908

0.27728
0.27739
0.27784
0.27486
0.27565

0.27921
0.27925

Satış

Norveç Kronu

döviz kurları

2:46 PM

5.3539
5.3895
5.3492
5.3356
5.3435

5.5486
5.5698
5.5627
5.5847
5.5728

5.6196
5.6135
5.5786
5.5523
5.5102

0.27734
0.27738

Alış

Döviz

Pratik Bilgiler

6/10/11

5.3146
5.3350
5.3282
5.3492
5.3377

5.3826
5.3767
5.3433
5.3181
5.2778

Satış
5.6524
5.6473

Efektif

5.4141
5.4091

Alış

Kuveyt Dinarı

Alış

Döviz

Uygulama
Tarihi
NİSAN 2011
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Aşağıda yayın politikasında belirlenen kurallara uygun biçimde gönderilen makaleler Yayın kurulu değerlendirilmesiyle yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer yazı dergide yayımlanmayacaksa, yazar(lar)a yazısının neden yayımlanamayacağına ilişkin bir e-posta gönderilir.
Dergimize gönderilen yazılar başka bir yayın organı tarafından yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Mali Çözüm Dergisine
aittir.
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması
ancak yayın kurulu tarafından verilen yazılı izinle mümkün olmaktadır. Yazılı
izin almadan yazısını başka bir yere yollayan yazarların daha sonra yollayacağı yazıların hiçbiri dergimiz tarafından yayımlanmayacaktır.
Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.
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1. YAYIN İLKELERİ
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Dergimiz Mali Çözüm, uluslararası veri tabanı Ebsco ile dünya muhasebecilik yayın ve yazıları arasındaki yerini aldı. Bir yıl önce öngördüğümüz
kararlarla ve siz değerli araştırmacıların katkılarıyla dergimiz önemli bir noktaya geldi.
Bu güzel habere bağlı olarak; gerek hakemli gerekse hakemsiz gelen yazılarda teknik düzen (dipnot ve kaynakça verme) kurallarına uyulmadığı sıklıkla karşılaşılan başlıca sorunumuz olmaktadır. Bunların düzeltilmesi kimi
kez olanak sınırlarımızı aşmaktadır. Bu konuda duyarlı olunması en büyük
dileğimizdir.
Hakemli yazılarda ise özellikle özlerin verilmesinde birbirinden ayırımlı
yaklaşım ve yazılarla karşılaşmaktayız. Bir yazının “öz”ünde hangi bilgilerin,
hangi düzende verilmesi gerektiği konusunda aşağıya kısa bir açıklanma eklenmiştir. Hakemli yazılarda karşılaşılan bir başka sorunu ise, Türkçe “öz” ile
‹ngilizce “abstract” metinlerinin birbirini tutmadığıdır.
Mali Çözüm dergisinin ulusal ve uluslararası veri tabanlarında yer alabilmesi; yazıların niteliğinin daha da yükseltilmesi için aşağıda belirlenen kurallara uyulması konusunda karar alınmıştır.
Bu uygulama, İSMMMO Mali Çözüm dergisinin uluslararası yerini pekiştirecek, uluslararası kullanım alanı olan “Index” ve “Abstract”lar içerisinde
yer almasını kolaylaştıracaktır. Dünyanın değişik yerlerinden yazı isteği söz
konusu olabilecek, yazarların da konularıyla ilgili yurtdışı iletişimini kolaylaştıracaktır
Bu açıklamalara bağlı olarak; Editör, dergiye gelen yazıların hakemlere
gönderilip gönderilemeyeceği konusunda öndeğerlendirmeden geçirir. Öndeğerlendirme ardından yazıları gerekli düzeltmeleri yapmak üzere yazarlara
geri gönderebileceği gibi, hakemlere de değerlendirme yapmaları için gönderebilir.
Her yazı en az iki hakem tarafından değerlendirilir.
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Hakemlere gönderilen yazılarda yazar adı yer almaz; değerlendirme sonuçları gönderilen yazarlar da hakemlerin kim oldukları belirtilmez.
Her hakem 2-3 hafta içinde yazı ile birlikte gönderilen değerlendirme formunu doldurup Editöre gönderir. Editör de gelen değerlendirmeleri, gerekiyorsa yazarlara gönderir.
Yazar(lar)ın gerekli düzeltmeleri yapıp geri göndermesi üzerine, gerekiyorsa, yazı ikinci kez hakem(ler)e gönderilebilir.Anlaşılacağını gibi, hakemli
bir yazının yayına hazır duruma gelmesi derginin çıkış aralığı iki aylık süreyi
aşabilmektedir. Bundan dolayı, hakemli yazıların hemen bir sonraki sayıda
yayımlanamayacağının bilmesi gerekmektedir.
Aşağıda belirlenen kurallara uymayan yazılar Hakemli Yazılar bölümünde
yayımlanamaz:
• Makalenin adı Türkçe ve ‹ngilizce verilir.
• Makalenin hemen başında Türkçe ve ‹ngilizce “öz (abstract)” yer alır.
Öz,100-200 sözcükten oluşur.
• Türkçe “öz”ün altında yazı hangi konuları içeriyorsa onlara ilişkin Türkçe “anahtar sözcük”leri belirtilir. Anahtar sözcük sayısı bir tane olabileceği
gibi beş, altı tane de olabilir.
• ‹ngilizce abstract (öz) altında da Türkçe verilen anahtar sözcükler, ‹ngilizce olarak belirtilir.
• Yazının sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer alır.
• Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı bölüm
de bulunmaktadır..
• Hakemsiz yazılarda yalnız Türkçe öz yer alır, anahtar sözcük, ‹ngilizce
öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
• Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde aşağıdaki örneklere bağlı yol izlenecektir.
• Yazılar 2 aralıklı, Times 11 punto, A4 kağıda15 sayfayı aşmayacak biçimde hazırlanacaktır.
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2. ÖZ VERME
Öz: Bir metnin içeriğinin eleştiri ve yorum katılmadan, belirlenen kimi
kurallara uyularak özetlenmesidir. Öz (abstract) ile özet (summary) birbirinden ayırımlıdır. Bir yazıdaki özün amacı ve yapısal özellikleri aşağıdaki biçimde belirlenir:
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Özün Amaç ve Niteliği:
• Bir metinde işlenen konuların ana ögelerini ortaya çıkarmayı amaçlar.
• Metnin amacı, kapsamı (Yapıt/yazı adı içeriğin amaç ve kapsamını yansıtmayacak biçimde ise), yöntemi (Metinde kullanılan yöntem ve teknikler,
yapılan işlemler özetlenmelidir) yapılan gözlemler, uygulamalar, bulguları
(çalışmanın bulguları mutlaka belirlenmelidir), sonucu (çalışmanın sonucu
mutlaka belirlenip, yazılmalıdır) belirlenir ve okurun aslına gereksinim duyup
duymayacağı konusunda karar vermesini kolaylaştırır.
• Asıl metnin elaltında bulunmadığı durumlarda, metnin yerini tutacak derecede yeterli bilgi içermelidir.
Bu durumda öz verilirken, sırasıyla:
• Amaç
• Kapsam
• Yöntem
• Bulgular
• Sonuç,
• Yazarın görüş ve yorumları
• Çalışmanın yapıldığı yer, tarih, gerekirse koşullar,
• Eleştirel bir öz hazırlanıyorsa belgenin görece önemi konusunda açıklamalara yer verilir.
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Özün Paragraf ve tümce yapısı:
Öz genellikle tek paragraftan oluşur.
Birden ayırımlı konunun işlenmesi durumunda ikinci paragraf kullanılabilir.
Kullanılan tümceler kısa, dilbilgisi kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılabilir olmalıdır.
Tümceler devrik olmamalı, mesaj ifadesi özelliği dışında olmalıdır.
Kısaltma kullanmadan elden geldiğince kaçınılmalıdır.
Yazarın düşünceleri açıklamasındaki sıraya uyulmalıdır.
Tarihçe, konunun nereden çıktığı, süreçler, varsayım vb. ayrıntıdan kaçınılmalıdır.
Yeni kuram, varsayım, sonuç ve yorumlar üstünde yoğunlaşmalıdır.
Tekbiçim özelliği kazanmış testler, teknikler ve araçlar tam adıyla verilmelidir.
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Giriş Tümcesi:
Giriş tümcesi yapıtın adını yinelemeden, “Bu çalışmanın amacı…”, “Araştırmalarımıza göre…” gibi.
Değişik bir zamanda (tümcenin eylemini) anlatma zorunluluğu olmadıkça
bütün eylemlerde aynı zaman kullanılmalıdır.
Açık, kısa ve etkili bir anlatım sağlamak için etken eylem kullanılmalı;
edilgen eylem zorunluluğu olmadıkça kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Anlamda karışıklık yaratmadıkça üçüncü kişi kullanımı yeğlenmelidir.
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KAYNAKÇA VERME TEKNİKLERİ
TEK YAZARLI KİTAP
Arıkan, Yahya (2004). Dünden bugüne Türkiye’de muhasebecilik ve İSMMMO tarihi. İstanbul: İSMMMO.
TEK YAZARLI MAKALE
Arıkan, Yahya (2005). “Türk Ticaret Kanunu tasarısındaki denetimle ilgili
maddelere ait görüş ve değerlendirmeler” Mali Çözüm.71 (2005): 7-12.
İKİ YAZARLI KİTAP
Ceyhun, Yurdakul ve Çağlayan, M. Ufuk (1997) Bilgi teknolojileri Türkiye için nasıl bir gelecek hazırlamakta. Ankara: Türkiye İş Bankası
İKİ YAZARLI MAKALE
Pazarçeviren, S.Yüksel ve Aygen, Filiz. (2005). “Çok uluslu şirketlerde
transfer fiyatlaması manipulasyonları ve konunun Türkiye açısından irdelenmesi” Mali Çözüm.71 (2005): 91-103.
ÜÇ YAZARLI KİTAP
Tonta, Yaşar, Bitirim, Yıltan ve Sever, Hayri (2002) Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.
ÜÇ YAZARLI MAKALE
Kaymaz, A.R., Elitaş, C. ve Kula, V. (2005) “Nazım hesaplar ve muhasebeleştirilmesi” Mali Çözüm 71(2005): 104-115.
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ÜÇTEN ÇOK YAZARLI KİTAP
Elgün, Aysel ve ötekiler (2005) Ekonomik denge. Ankara: Ser Yayınları.
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ÜÇTEN ÇOK YAZARLI MAKALE
Çakın, İ. Ve ötekiler.(1993) “Türk kütüphaneciliğinin sorunları ve çözüm
önerileri” Türk Kütüphaneciliği 7(1993),s. 220-226.
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KİTAP İÇİNDEN BÖLÜM
Akdoğan, Nalan “Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı” Türkiye
Muhasebe Standartları Sempozyumu IV., (3-7 Ekim 1999) İstanbul s.99-121.
YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
Muhasebe denetimi mesleğinde yetkiler, sorumluluk ve meslek ahlakı.
(1997) Editör Recep Pekdemir. İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası.
YAYIMLANMAMIŞ TEZ
Gücenme, Ümit. (1993)Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye
Uygulaması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Bursa, Uludağ Üniversitesi
YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİ
Küçük, M. E. (1999 Kasım) “İnternet bilgi kaynaklarının kataloglanması:
metadata standartları” V. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara’da sunulan
bildiri.
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK,
YAŞAMÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlanılıyorsa)
Seyidoğlu, Halil (2002) Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük. Geliştr.
3.bs. İstanbul: Güzem Can Yayınları.
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DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bir parça/bölüm olarak yararlanılıyorsa)
Jacobs, Francis (2005) “Avrupa Parlamentosu (AP)” Avrupa Birliği ansiklopedisi. İstanbul: Kitap Yayınevi, 1.c.
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ELEKTRONİK MAKALE (BİR VERİ TABANINDAN ERİŞİLEN)
Dedoulis, Emmanouil (2006)”The Code of Ethics and the development of
the auditing profession in Greece, the period 1992–2002” Accounting Forum.
Vol.30 (June 2006):2, p.155-178 . 27 Haziran 2006 tarihinde . ScienceDirect
veri tabanından erişildi.
YASALAR
T.C. Yasalar (13.06.1989). 3568 sayılı Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu. Ankara : Resmi Gazete (20194 sayılı)
TEBLİĞLER
Maliye Bakanlığı(03.04.2007). Kurumlar Vergisi 1 No’lu Genel Tebliği.
Ankara : Resmi Gazete (26482 sayılı)
YÖNETMELİKLER
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (28.08.2008)Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Ankara : Resmi Gazete (26981 sayılı)
MUKTEZA
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (15.12.2004) KDV.MUK.B.07.4.DEF.
0.34.32.18.8152 sayılı muktezası. İstanbul : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi( 21.03.2002). E.2001/19469 ve K.2002/4655
sayılı kararı. Ankara : Yargıtay 9. Hukuk Dairesi.
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DANIŞTAY KARARLARI
Danıştay 7.Dairesi (16.12.2004). E.2000/9456, K.2004/324 Sayılı Karar.
Ankara : Danıştay 7. Dairesi
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DİPNOT VERME TEKNİKLERİ

TEK YAZARLI KİTAP
(Arıkan, 2004, 393)
TEK YAZARLI MAKALE
(Arıkan, 2005, 11)
İKİ YAZARLI KİTAP
(Ceyhun ve Çağlayan, 1997, 124)
İKİ YAZARLI MAKALE
(Pazarçeviren ve Aygen, 2005, 97).
ÜÇ YAZARLI KİTAP
(Tonta, Bitirim ve Sever, 2002, 79) ;
İkinci ve sonraki göndermeler (Tonta ve ötekiler, 2002, 83)
ÜÇ YAZARLI MAKALE
(Kaymaz, Elitaş ve Kula, 2005, 112)
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI KİTAP / MAKALE
(Elgün ve ötekiler, 2005, 121)
KİTAP İÇİNDEN BÖLÜM
Akdoğan, 1999, 119).

YAYIMLANMAMIŞ TEZ
(Gücenme, 1993, 48)
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YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
(Muhasebe denetimi, 1997, 37)
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YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİ
(Küçük, 1999)
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlanılıyorsa)
(Seyidoğlu, 2002, 424)
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bir parça/bölüm olarak yararlanılıyorsa)
(Jacobs, 2005, 159)
ELEKTRONİK MAKALE (BİR VERİ TABANINDAN ERİŞİLEN)
(Dedoulis, 2006, 161)
YASALAR
(T.C.Yasalar, 1989)
TEBLİĞLER
(Maliye Bakanlığı, 2007)
YÖNETMELİKLER
(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2008)
MUKTEZA
(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2004)
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YARGITAY KARARLARI
(Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 2002)
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DANIŞTAY KARARLARI
(Danıştay 7.Dairesi, 2004)
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MALİ ÇÖZÜM JOURNAL PUBLICATION POLICY

Our journal “Mali Çözüm”, took its place in the world’s accounting publications and works with international research database EBSCO. As we predicted last year, our journal has become an important point with our talented
researcher’s contributions.
Relative to this good news; our primary problem is frequently not to observe the technical order rules in both refereed papers and opinion papers. Fixing this kind of mistakes sometimes becomes nearly impossible. Sensibility
about this subject is our major desire.
Especially in the abstracts of a refereed papers we meet approaches and
writings which are different from eachother. You can find a short explanation
below about necessary informations and order to make a exact abstract for
your works. Another problem with refereed papers is discrepancy between
Turkish “öz” and English “abstract” texts.
Decisions stated below has been taken, to order taking place in national and
international research databases, and also to improve quality of the Works.
This implementation will stiffen ‹SMMMO Mali Çözüm Journal’s international point and will make easier taking place in “indexes” and “abstracts”
which include international usage. Article requests from anywhere from all
over the worls will be discussed and, researchers overseas communication
about the subject will become easier.
Relative to these explanations; editor makes preassessment about sending
works to referees. After preassessment works could send back to researchers
to make necessary corrections or could send to referees for evaluation.
Every work assesses at least by two referees.
Author’s name doesn’t replace in the works which sent to referees; also
after evaluation the referees’ names can’t be told to the author.
Every referee arrives a form of evaluation with the work, complates this
form and sends it to editor in 2-3 weeks. If editor needs, sends evaluation text
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1. PUBLICATION PRINCIPLES
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to the author. After author(s) made needed corrections if it is necessary work
should be send to referee(s) second time. As is understood making available
a refereed paper can take up over two months. Consequently, this must be
known; refereed papers shouldn’t be published just in following issue.
The works which don’t order the rules below, can’t be published in refereed papers section.
• Article title is to given in both Turkish and Engish languages.
• Turkish and English “öz (abstract)” takes place at the beginning of the
articles. Öz (abstract) includes 100-200 words.
• After Turkish “öz (abstract)”, “key words” about the subject are specified. Number of the key words can be 1-6.
• After English “abstract” “key words” about the subject are specified in
English.
• Surely, “Conclusion” and “Bibliography” take place in the end of the
work.
• In addition to refereed papers, there are also opinion papers section in
the journal.
• In the opinion papers, only Turkish abstract (öz) takes place; key words,
English abstract and key words aren’t necessary.
• There are some examples about Mali Çözüm journal’s bibliography and
footnote techniques below.
• Texts have to be arranged with these specification: line spacing: double
space, font: Times 11, paper size: A4, page limit: 15 pages.
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2. GIVING ABSTRACT
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Abstract: To brief content of a text without adding any critique or interpretation by ordering several rules. Abstract and summary souldn’t be confused..
Purpose and structural characteristics of an abstract of a work are determined
like as indicated below:
Purpose and characteristics of an abstract
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• An abstract aims marking main elements of the subjects in a text.
• Purpose, extent (Unless the study’s title doesn’t reflect the purpose and
extend of the content), method (Methods, techniques and processes used in
text have to be summarized), observations, applications, findings (findings of
the study have to be determined), conclusion (conclusion of the study surely
have to be determined and written) become determined and help reader to
decide if he/she needs original of the study or not.
• If original of the study isn’t accessible, satisfactory information must be
available.
During an abstract planing, in turn;
• Purpose
• Extent
• Method
• Findings
• Conclusion
• Author’s opinions and interpretations
• Information about location, date and, (if it is necessary) condition of the
work.
• If a critical abstract will be arranged, explanations about relative importance of docu-ment should take place

Abstract, usually consists of one paragraph.
If there is a different subject in the work, second paragraph should be
used.
Phrases should be short, appropriate to grammatical rules, fluent and perceptible.
Phrases shouldn’t be inverted; and should be except message expression
characteristic.
In so far as using abbreviations must not be prefered.
To order of author’s ideas must be abided.
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Paragraph and phrase construction of the abstract
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Details as history, past of the subject, processes, assumptions must not be
used.
New theories, hypothesis, results, and interpretations must be discussed.
Uniform tests, techniques, and instruments must be given with their full
names.
Entry Sentence:
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Entry sentence must be chosen without repeating the study’s tittle; as
“Purpose of this study”, “According to our study” Unless using different time
is imperative (action of sentence); same time must be used in order to sequence of tenses.
Apparent, short, and impressive expressions have to be used Unless it is
imperative passive sentences must not be used.
The third third person must not be used unless it couses complication.
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BIBLIOGRAPHY TECHNIQUES

A BOOK, ONE AUTHOR
Arıkan, Yahya (2004). Dünden bugüne Türkiye’de muhasebecilik ve İSMMMO tarihi. İstanbul: İSMMMO.
AN ARTICLE, ONE AUTHOR
Arıkan, Yahya (2005). “Türk Ticaret Kanunu tasarısındaki denetimle ilgili
maddelere ait görüş ve değerlendirmeler” Mali Çözüm.71 (2005): 7-12.
A BOOK, TWO AUTHORS
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TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN
MUHASEBE VE VERGİLENDİRME YÖNÜYLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE AMENDMENTS OF THE TURKISH
TRADE CODE FROM THE SIDE OF ACCOUNTING AND
TAXATION
Dr. Şeref DEMİR*

Abstract
In this article, the amendments of the Turkish Trade Code number 6102
from the side of accounting and taxation have been evaluated. One of the
most important amendments brought by new Turkish Trade Code is that
recordings of accounting and submitting of financial statements shall be
conducted by the rules of standards depending on International Accounting
Standards. Therefore general communiques published by Turkish Ministry
of Finance shall not be in practice anymore at the time in which Turkish
Trade Code has become effective. In this article, besides the differences
*

Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Mart - Nisan 2011

Öz
Bu makalede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler muhasebe ve vergilendirme yönüyle değerlendirilmiştir. Yeni Ticaret Kanunu
ile getirilen değişikliklerden en önemlisi, muhasebe kayıtlarının ve finansal
tabloların Uluslararası Muhasebe Standartları esas alınarak yürütülmesidir.
Bu nedenle Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte
uygulamadan kaldırılacaktır. Bu makalede Ticaret Kanunu ile vergi mevzuatı arasındaki amaçsal ve ilkesel farklıkların yanı sıra, ticari defterler her
iki yasa bakımından ayrıntıları ile ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Türk Ticaret Kanunu, UFRS, Finansal Tablolar,
Vergilendirme
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of aims and principles of Turkish Trade Code and tax legislations, the the
books of trading from these two sides have been covered in detail.
Key Words: Turkish Trade Code, IFRS, Financial Statements, Taxation
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GİRİŞ
Yürürlük tarihi 01.01.1957 olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda
ticari yaşamdaki gelişmelere karşılık verebilecek değişikliklerin yapılmamış olması, AB tam üyeliğine aday olma, teknolojik gelişmeler ve Internet,
uluslararası piyasaların bir parçası olmak ve Ticaret Kanunu’nu etkileyen
yeni kanunların yürürlüğe girmesi gibi zorlayıcı etkenlerden dolayı Ticaret
Kanunu’nun yenilenmesi ihtiyacı doğmuş ve yeni yasa için 1999 yılında
çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Adalet Bakanlığı’nca
hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na arzı Bakanlar
Kurulu’nca 17.10.2005 tarihinde kararlaştırılan “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı” ve “Gerekçesi” 09.11.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı’na gönderilmiştir.
T.B.M.M’ce 15.11.2005 tarihinde tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon
olarak da Adalet Komisyonuna havale edilmiş olan, “Türk Ticaret Kanunu
Tasarısı’nı, Adalet Komisyonu 01.12.2005 tarihli toplantısında geneli üzerindeki görüşmelerden sonra, ayrıntılı bir çalışma için beş kişiden oluşan
bir Alt Komisyona havale etmiştir. Alt Komisyon, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve ticaret hukuku alanında
ihtisas sahibi olan akademisyenlerin katılımlarıyla, Türk Ticaret Kanunu
Tasarısı’nın görüşmelerine 06.12.2005 tarihinde başlamış, yaptığı çalışmaları 14.06.2006 tarihinde tamamlayarak raporunu Adalet Komisyon Başkanlığına sunmuştur.
Adalet Komisyonu, Alt Komisyonun kabul ettiği metni esas alarak,
Tasarı’yı görüşmüş ve 3.5.2007 tarihli ve 123 sayılı kararıyla düzenlemiş
olduğu raporu ve metni Meclis Başkanlığına sunmuş, ancak yasama dönemi sona erdiğinden Tasarı hükümsüz kalmıştır.
Sonrasında Adalet Komisyonu, Hükümeti temsilen Adalet Bakanı ile
Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 24.10.2007 ve 26.12.2007 tarihli toplantılarında Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 22’nci yasama döne-

mine ait komisyon raporunu ve metnini görüşmüştür. Görüşme neticesinde
bir temel kanun projesinin, bu dönemde yeniden ve sil baştan ele alınması
rasyonel çalışma ilkeleriyle bağdaştırılamaz, gerekçesiyle aslolan önceki
dönemde gerçekleşen verimi ve bu dönemdeki katkıyı birleştirebilen çözümü var etmektir, mantığı çerçevesinde Tasarı ile ilgili olarak 22’nci Yasama Dönemi Adalet Komisyon Raporu ve Metni, İçtüzüğün yollama yapılan 77’nci maddesi hükmü uyarınca oyçokluğu ile aynen kabul edilmiştir.
Tasarı; 11.01.2008 tarihinde Adalet Komisyonu’nun kabul ettiği şekliyle 1535 maddeye ilaveten 5 geçici madde ile toplam 1540 madde olarak
Genel Kurul’a sunulmak üzere T.B.M.M. Başkanlığı’na sunulmuş; ilk 77
maddesinin yasalaşmasından sonra uzun bir süre ara verilen Türk Ticaret
Kanunu görüşmeleri, en nihayetinde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüp,
kabul edilerek 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu olarak
yasalaşmıştır. Kanun; genel olarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Kanunun Geçici 2 ve Geçici 3’üncü maddeleri ise Kanunun yayımı
ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Bu maddelerden geçici 2’inci madde kamu
tüzel kişiliğine haiz “Türkiye Denetim Standartları Kurulu” kuruluncaya
kadar denetim standartlarının TURMOB ile ilişkili bir kurul tarafından
hazırlanacağı ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü ile yayınlanacağına
dair maddedir. Kanun’un geçici 3’üncü maddesi ise denetçileri denetlemek
üzere yine kamu tüzel kişiliği haiz “Denetim Üst Kurulu”nun oluşturulması ve çalışmasına dair usul ve esasların belirlenmesi maddesidir. Söz
konusu 2 geçici madde 13.01.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğundan
maddelerde anılan konularda gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması zarureti doğmuştur. Bunların dışında 1534’üncü maddenin 2, 3, ve 4’üncü
fıkralarının yürürlük tarihi 01.01.2013 olarak belirlenmiştir.
Türk Ticaret Kanunu altı kitap olarak düzenlenmiştir. Birinci Kitap Ticari İşletme, İkinci Kitap Ticaret Şirketleri, Üçüncü Kitap Kıymetli Evrak,
Dördüncü Kitap Taşıma İşleri, Beşinci Kitap Deniz Ticareti ve Altıncı Kitap Sigorta Hukuku kanularını düzenlemektedir. Vergilendirme ve muhasebe ile ilgili mevzular ticari işletme ve ticaret şirketleri kitaplarında yer
almaktadır. Yazımızın konusunu, 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu
ile öngörülen değişikliklerin muhasebe ve vergilendirme yönüyle değerlendirilmesi oluşturmaktadır.
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1. TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AYRIMI
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1.1. Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatının Amaçsal Farklılıkları
6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu genel olarak muhasebe uygulamaları ile ilgili doğrudan hüküm öngörmemiştir. Ayrıntılı ve teknik
nitelikteki muhasebe ilkelerinin belirlenmesi görevi, Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu’na verilmiştir. Vergi uygulamaları yönünden ise Ticaret Kanunu amaçsal farklılıklar nedeniyle vergiyi dışlayan ve etkilerini
önemsemeyen bir mahiyet taşımaktadır. Bu noktada 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile öngörülen değişikliklerin vergilendirmeye herhangi bir etkisinin bulunmadığı, tersine vergilendirme etkilerinden tamamen arındırıldığı söylenebilir. Buna karşın “Kanun” değerlemeye ilişkin düzenlemeler
konusunda Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nu otorite olarak tanımlamış olması nedeniyle önümüzdeki süreçte Türkiye Muhasebe Standartları ile Vergi Usul Kanununda düzenlenen hükümlerin ne ölçüde uyumlaşabileceği, ayrılıklar noktasında oluşabilecek sıkıntıların nasıl bir zeminde
giderilebileceği hususlarının bilinmesine gereksinim duyulmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinin gerekçesinde açıklandığı üzere, muhasebe Vergi Usul Kanunu’na ve vergi mevzuatı göre tutulmaz.
Defterlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını yansıtır şekilde hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına, bu standartlarda hüküm
bulunmayan hallerde Milletlerarası uygulamada genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tutulması şarttır. Muhasebenin tutuluşunda Türkiye
Muhasebe Standartları ve bu bağlamda Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (International Financial Reporting Standards: IFRS) emredici
niteliktedir. Bu sonuç Türk Ticaret Kanunu’nun 88’inci maddesinden doğmaktadır. Vergi, verilerini ve sonuçlarını bu suretle tutulan muhasebeye
dayandırmak durumundadır.
Yıl sonu finansal tablolar; Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak
düzenlenmeli, açık ve anlaşılır olmalı, düzenli bir işletme faaliyeti akışının
gerekli kıldığı süre içinde çıkarılmalıdır (Ticaret Kanunu Madde 69). Hükmün içerik ve anlamı, Türkiye Muhasebe Standartları’na göre belirlenir ve
tamamlanır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, IASC/IFRS’nin
belirleyeceği kurallar ve bunlara dayalı Türkiye Muhasebe Standartlarıyla
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1.2. Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatının İlkesel Farklılıkları
Değerleme ilkeleri, değerlemede dikkate alınacak taşıyıcı nitelikte evrensel kurallar olarak 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu Madde 78’de
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
(1) Yıl sonu finansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçlarla ilgili olarak, aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen ilkeler de dikkate alınmak üzere şu değerleme ilkeleri
geçerlidir.
a) Bir önceki dönemin kapanış bilançosundaki değerler ile, faaliyet döneminin açılış bilançosundaki değerler birbirinin aynı olmalıdır,
b) Fiili veya hukuki duruma aykırı olmadıkça, değerlemelerde işletme
faaliyetinin sürekliliğinden hareket edilir,
c) Bilanço kapanış gününde, varlıklar ve borçlar teker teker değerlendirilir,
d) Değerleme ihtiyatla yapılmalıdır; özellikle de bilanço gününe kadar
doğmuş bulunan bütün olası riskler ve zararlar, bunlar bilanço günü ile
yıl sonu finansal tablolarının düzenlenme tarihi arasında öğrenilmiş olsalar bile, dikkate alınır; kazançlar bilanço günü itibariyle gerçekleşmişlerse
hesaba katılır. Değerlemeye ilişkin olumlu ve olumsuz farkların dönem
sonuçlarıyla ilişkilendirilmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarındaki
esaslara uyulur. İhtiyat ilkesi, bilanço günü ilkesinin tamamlayıcısıdır.
Yukarıda a, b ve c bentlerinde yer alan Ticaret Kanunu değerleme hükümlerinin vergi mevzuatı ile uyumlu olduğunu söylemek mümkündür.
İlk üç bentte (a, b ve c bentlerinde) yer alan değerleme ilkeleri uyumludur;
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dinamik bir nitelik taşır. Söz konusu düzenleme vergi menfaatini gözetmeye ve korumaya yönelik vergi ilkelerini kesin olarak kapsam dışında
bırakmaktadır. Öte yandan denetleme, denetçilik mesleğinin gerekleri ile
meslek etiğine ve Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak ve özenle
yapılır (TTK Madde 398). Vergi denetimi ve vergi menfaatinin korunması 398’inci maddedeki denetim görevinin sadece dışında olmakla kalmaz,
ayrıca ona yabancı ve ayrı bir konumdadır. Anonim şirketin Türk Ticaret
Kanunu’nun 398’inci maddesine göre denetlenmesi vergi denetimini içermez, ancak ona yardımcı ve destektir.
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ancak ihtiyatlılık ilkesi vergi mevzuatında yer alan bir değerleme ilkesi
olmaktan uzaktır. Vergisel yaklaşımda, öncelikli ilke vergi matrahlarının
aşındırılmaması ilkesidir. İhtiyatlılık ilkesi sadece yasal düzenlemelere
harfiyen uyulması durumunda ve belli başlı hallerle sınırlı olarak uygulanabilir. Örneğin gerçekleşmesi şüpheli yükümlülük ve askıdaki işlemlerden doğabilecek olası kayıplar için Türkiye Muhasebe Standartlarında
öngörülen kurallara göre karşılık ayrılır (6762 sayılı TTK Madde 75).
Karşılıklar bilanço hukukunun en ünlü kalemlerinden biri olup, şüpheli
borçlardan, askıdaki işlemlerden, gelecekte yerine getirilecek borçlardan
doğması olası kayıplar için ayrılan, amaç hükmü belirli yedek akçelerdir.
Oysa vergi mevzuatına göre karşılık ayırabilmek bakımından alacaklar
için ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ve dava veya icra
safhası şartı aranmakta; stoklarda ise karşılık ayırabilmek için en az %10
değer düşüklüğü ve takdir komisyonu kararı aranmaktadır. Bunun dışında
VUK’un 288’inci maddesinde yer alan karşılıklar düzenlemesi çok fazla uygulama alanı bulabilmiş değildir. VUK’un 288’inci maddesine göre;
hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilemeyen ve
teşebbüs için bir borç mahiyetini arz eden belli bazı zararları karşılamak
maksadıyla hesaben ayrılan meblağlara karşılık denir. Karşılıklar mukayyet değerleriyle pasifleştirilmek suretiyle değerlenir. Amortisman kayıtları
hakkındaki özel hükümler mahfuzdur.
e) Faaliyet yılının gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilat tarihlerine bakılmaksızın yıl sonu finansal tablolarına alınırlar. Bu ilke tahakkuk ilkesi diye
adlandırılan muhasebenin temel varsayımlarından birini ifade eder. İlke
aynı zamanda faaliyet dönemlerinin bağımsızlığı ilkesini de kapsar.
Türk Ticaret Kanunu’nun tahakkuk esası ilkesini düzenleyen yukarıdaki bendine karşılık, GVK nun 39 uncu maddesine göre; “elde edilen hasılat, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları; giderler ise, tediye
olunan ve borçlanılan meblağları ifade eder.” Bu hüküm ticari kazancın
tespitinde “gelirin mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmesi” anlamına gelen
tahakkuk esasının geçerli olduğuna ilişkin vergisel bir düzenlemedir. Buna
göre gider ve gelirlerin ticari kazancın tespitinde dikkate alınmasında tahsil edilmiş olması veya ödenmiş olması önem taşımamaktadır. Kurum kazancının tespitinde ticari kazanç hükümleri ve buna bağlı olarak tahakkuk

esası geçerli olduğundan bu anlamda TTK ve vergi mevzuatının uyumlu
olduğunu söylemek mümkündür.
f) Önceki yıl finansal tablolarında uygulanmış yöntemler korunur. (f)
bendi ile yöntemlerde kararlılık, karşılaştırılabilirlik ilkesinin gereğidir.
Vergi pratiğinde yöntemlerin korunması ilkesi yaygın bir uygulamadır.
Bu uygulama özellikle aktifleştirme veya doğrudan gider yazma konusunda mükelleflerin seçimlik haklarının bulunduğu durumlarda geçerlidir. Seçimlik hakkı kullanıldıktan sonra örneğin aktifleştirilip amorti edilmek suretiyle giderleştirilme veya doğrudan gider kaydedilme tercihinden sonra
geriye dönerek aktifleştirmeden vazgeçip bakiyenin gider yazılması veya
doğrudan gider kaydedildikten sonra giderlerden çıkarılıp aktifleştirilme
yoluna gidilmesi kabul edilmemektedir.
(2) Standartlarda öngörülen hallerde ve istisnai durumlarda birinci
fıkradaki ilkelerden ayrılınabilir. İkinci fıkra uyarınca ilkelerden istisnai
durumlarda ayrılmak mümkündür. Ancak istisnai durumun haklı temellere
dayanması ve vergi kanunlarından doğmaması gerekir.
Kanun gerekçesinde açıklandığı gibi, TTK’nın 78’inci maddesinin (a)
bendi “bilânçoların değersel özdeşliği” veya karşılaştırılabilirlik (comparability) diye anılır. Bilânçoların birbirini izlemelerini bir önceki bilânçonun
kapanış değerlerinin bir sonraki bilânçonun açılış değerleriyle özdeş olmasını, böylece finansal durum karşılaştırması yapılmasını ifade eder. (b)
bendi, işletmenin sürekliliği (going concern)’dir. Finansal tablolar işletmenin faaliyetlerini sürdüreceği varsayımına dayanır. (c) bendi, bilânço günü
ve teker teker değerlemeyi içermektedir. Değerlemeler bilânço günü itibarıyla yapılmalı, bu tarihe kadar değerlendirmeyi etkileyen bütün etkenler
dikkate alınmalı, anılan tarihten sonrakiler de hesaba katılmamalıdır. Teker
teker değerleme ise şeffaflığın vazgeçilmez gereğidir. Aksi halde kalemler
toplanır ve mahsuplarla bir değer elde edilirse, finansal durum anlaşılamaz.
(d) bendi, ihtiyat ilkesi, bilânço günü ilkesinin tamamlayıcısıdır. (e) bendi, tahakkuk ilkesi diye adlandırılan muhasebenin temel varsayımlarından
birini ifade eder. İlke aynı zamanda faaliyet dönemlerinin bağımsızlığı ilkesini de kapsar. (f) bendi, yöntemlerde kararlılık, karşılaştırılabilirlik ilkesinin gereğidir.
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2.1. TTK’ da Defter Tutmaya Dair Yasal Düzenlemeler
Türk Ticaret Kanunu’nun defter tutma yükümlülüğünü düzenleyen
64’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre;
Her tacir, ticarî defterleri tutmak ve defterlerinde, ticarî işlemleriyle
malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde
hükümleri başta olmak üzere bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul
bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal
durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin
oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.
Türk Ticaret Kanunu’nun defterlerin tutulmasını düzenleyen 65’inci
maddesine göre;
(1) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça
belirtilmelidir.
(2) Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır.
(3) Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı
anlaşılmayan değiştirmeler yasaktır.
(4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir;
şu şartla ki, muhasebenin bu tutuluş biçimleri ve bu konuda uygulanan
yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. Defterlerin
ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların
her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şarttır. Elektronik
ortamda tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra hükümleri kıyas yoluyla
uygulanır.

2.2. TTK ve VUK’ da Defter Tutma
Tüm tacirler, ticari defterler tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle
mal varlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartları gereğince açıkça
ortaya koymak zorundadırlar. TTK 64’üncü maddesinin birinci fıkrasında
“ticari defter” ibaresi kullanılmış olmasına rağmen gerçekte, muhasebe tutulması yükümü ifade edilmiştir; Tacirin tüzel kişi olması halinde defterleri
tutma sorumluluğu yöneticilere ve yönetim kuruluna aittir. Yöneticiler ve
yönetim kurulu, ilgili tüzel kişiye ilişkin özel hükümlere göre belirlenir;
sorumluluk da aynı hükümler çerçevesinde saptanır. Defter tutulması, yani
fiilen kayıtların işlenmesi kişiye bağlı bir görev ve yetki olmadığı için kayıtların bizzat sorumlular tarafından yapılması defterlerin sorumlularca
bizzat tutulması anlamına gelmez. Kastedilen fonksiyondur. Anonim şirketlerde bu yükümlülük, yönetim kurulunun devredilemez yetkileri başlığı
altında Kanunun 375’inci maddesinde “Muhasebenin ..... İlkelerinin belirlenmesi” şeklinde ifade olunmuştur. Defteri bizzat tutacak kişilerin gerekli
bilgiyi haiz uzman kişiler arasından seçilmesi zorunluluğu, yöneticiye ve
yönetim organlarına gene bir sorumluluk halinde yüklenmiştir.
Ticaret Kanunundaki defter tutma yükümü, envanter, açılış bilançosu,
finansal tablolar, bilanço ilkeleri, aktifleştirme yasağı, karşılıklar, dönem
ayırıcı hesaplar, değerleme ile saklama ve ibraz hakkındaki hükümler tamamıyla yenidir. Kanun; ayrıca artık modern kanunlarda rastlanılmayan
ticari defterlerle ispat usulü hakkındaki hükümlere de yer vermemiştir.
Kanun; Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nu (TMSK) Türkiye Muhasebe Standartları’nın konulmasında tek ve münhasır yetkili kurul olarak
kabul etmiş, TMSK’ya buna uygun tekel yetkileri vermiştir. Kanun; halka
açık olsun olmasın, tüm işletmelerin finansal tablolarının TMSK tarafından
yayınlanan TMS’ye göre hazırlanmalarını öngörmüştür. TMS, UFRS’nin
Türkçe çevirisidir (Tekinalp, 2010, 41).
TTK’nın 61’inci maddesinin birinci fıkrasındaki açıklığın ölçüsü, gerekçede anlatıldığı gibi uzman bir üçüncü kişinin defterlerden edineceği
fikirdir. Başka bir deyişle, söz konusu uzman kişi defterlerden işletmenin
durumunu anlayabilmelidir. “Üçüncü kişi” ibaresi, tacirden bağımsızlığı
ve yansızlığı ifade eder. Bu hüküm, defterlerin aynı zamanda uzmanca,
profesyonellik ilkelerine göre, meslek etiği, yöntemi ve terimleri uyarınca
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tutulması gereğini de ortaya koymakta, yoksa defterlerin herkesin değil,
sadece uzmanların anlayabilecekleri tarzda tutulması anlamına gelmemektedir. “Makul bir süre” ile kastedilen, defteri inceleyen uzmanın bazı kayıtları anlayabilmek amacı ile ayrıca araştırma yapmasına, bilgi toplamasına,
açıklama istemesine gerek olmaksızın, o kaydı, sebebini, dayanağını ve
gereğinde sonuçlarını değerlendirebilmesidir. Uzmanın “fikir edinmesi”
demek tacirin malvarlığı durumunun, borçlarını yerine getirmeye yeterli
olup olmadığı yorumunu yapabilmesidir, yoksa bir denetim elemanı gibi
denetim sonuçlarını ortaya koyması, döküm yapması, sonuçları belirlemesi aranmaz.
TTK’nın 65’inci maddesinin ikinci fıkrası; bilânço ilkelerinden bazılarına, yani tamlık, doğruluk, zamanında kayıt ve düzen ilkelerine açıkça
gönderme yapmakta, ancak bunları tanımlamamaktadır. Gerekçede ifade
edildiği gibi uyulması gerekli ilkeler fıkrada yazılı olanlarla sınırlı değildir. Anılan ilkelerin uygulaması, defterlerin tutulmasından itibaren başlar.
İlkelerin içerikleri, kapsamları, 88’inci maddenin birinci fıkrası hükmünde
öngörülen kavramsal çerçeveleri, standartlarda, öğretide ve mahkeme kararlarında tanımlanıp anlam ve boyut kazanacaktır. İlkeler, defterlerin ve
yılsonu finansal tabloların taşıyıcı kolonlarıdır; evrenseldir. Tamlık, kısaca
işletme iş ve işlemlerin eksiksiz olarak, yani herhangi bir boşluk yaratmadan muhasebeleştirilmesi, kaydı gereken bir iş ve işlemin kayıt dışı bırakılmaması demektir. Muhasebedeki tamlık ilkesi bilânçodaki tamlık ilkesinden farklıdır. İkincisi aktif ve pasiflerin tamlığını, aktif ve pasif listesinin
ne eksik ne de fazla olmasını ifade eder. Doğruluk, kaydın gerçeğe uygun
ve sadık bir biçimde iş ve işlemi yansıtmasıdır. İşlemin gerçeğe sadık bir
şekilde muhasebe kaydı haline gelmesi, inceleyenin yanlış yorumlara yöneltilmeden aktarılmasıdır.
Vergi mevzuatı ile uyumsuzluk arz eden unsurlardan birisi TTK’nın
65’inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen “zamanında kayıt”la alakalıdır. Gerekçede ifade edildiği üzere TTK’ ya göre zamanında kayıt,
muhasebe kaydının zamanında yapılması, sonraya bırakılmaması gereğini
ifade eder. İlke; muhasebe kaydının 5-10 gün gibi belirli süre içinde yapılmasını öngörmemekte, genel kabul gören muhasebe kurallarına uygun
olarak “zamanında” ölçüsünü kullanmaktadır. “Zamanında”, hemen veya

derhal anlamına gelmediği gibi, haftalara da izin vermemekte, gerçekçi
ancak kısa bir süreye yani, muhasebeleştirmenin olağan süresine işaret etmektedir.
TTK 65’inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki düzenlemeler uyarınca
çizimlerin, saklayıcı, örtücü ve karartıcı değil düzeltici ve gerçeği yansıtıcı
olması gerektiğinden, eski kayıt, karalanmamalı, kapatılmamalı, herhangi
bir madde veya araçla silinmemeli, görülecek, okunacak, ne olduğu bilinecek tarzda sadece temiz bir biçimde çizilmelidir şeklindeki gerekçe açıklamaları vergi mevzuatı ile uyum taşımaktadır.
TTK’nın 65’inci maddesinin dördüncü fıkrası ve gerekçesinden anlaşılacağı üzere; Kanun; defter tutanlara, kayıtları, olguları ve işlemleri
içeren ve aynı zamanda da kanıtlayan belgelerin saklanmasında ikili seçenek sunmaktadır. Birincisi fizikî dosyalama, ikincisi ise veri taşıyıcılarının
kullanılmasıdır. “Veri taşıyıcıları” terimi, mikro fişleri, CD’leri, magnetleri
ve elektronik ortamı ifade eder. Hüküm teknik gelişmeleri dikkate almakta,
elektronik ortam uygulamalarına olanak sağlamaktadır.
VUK’un 172’ nci maddesine göre ise; mükellefler Vergi Usul Kanunu
esaslarına göre defter tutmaya mecburdurlar. VUK’un 171’inci maddesine
göre mükellefler bu kanuna göre tutacakları defterleri vergi uygulaması
bakımından; mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek; vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek;
vergi ile ilgili muameleleri belli etmek; mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek; mükellefin hesap ve
kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını
(Emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve incelemek; maksatlarını sağlayacak şekilde tutarlar. Defterlerin yasalarda belirtilen usul ve
esaslara uygun tutulmaması, cezai yönden Türk Ticaret Kanunu ve Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre ayrı ayrı sonuçlar doğurur.
TTK’nın aksine VUK, kayıt nizamını belli usul ve esaslara bağlamıştır.
VUK’un 215’inci maddesine göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde
başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir. 217’inci maddeye göre yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe
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kaidelerine göre düzeltilebilir. Diğer bilumum defter ve kayıtlara rakam ve
yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı
okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Defterlere geçirilen bir
kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek
yasaktır. 218’inci maddeye göre; defterlerde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.
Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik
yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.
Bunların dışında özellikle kayıt zamanı açısından VUK süreleri önemsemektedir. VUK’un 219’uncu maddesi uyarınca; muameleler defterlere
zamanında kaydedilir. şöyle ki:
a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin
intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır.
Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.
b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro
gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak
yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi
hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden
daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.
Bilânço esasına göre defterler dışında VUK’ da ikinci sınıf tüccar olarak tarif edilen kimseler işletme hesabı defteri tutmaktadırlar (VUK Madde
193). TTK’ da işletme defteri tamamen kaldırılmış, yasada belirtilen defterler dışında tutulacak defterlerin Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
(TMSK) tarafından tebliğ ile belirlenmesi öngörülmüştür. Yeni düzenleme
işin mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterler kavramını kaldırmıştır (Doyrangöl, 2008, 4).
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2.3.1. TTK’ da Envantere Dair Yasal Düzenlemeler
Türk Ticaret Kanunu’nun envanteri düzenleyen 66’inci maddesine
göre;

(1) Her tacir, ticarî işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını,
borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru
bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarır.
(2) Tacir açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir
envanter düzenler. Faaliyet dönemi veya başka bir kanunî terimle hesap
yılı on iki ayı geçemez. Envanter, düzenli bir işletme faaliyetinin akışına
uygun düşen süre içinde çıkarılır.
(3) Maddî duran malvarlığına dâhil varlıklarla, ham ve yardımcı maddeler ve işletme malzemeleri düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam değerleri işletme için ikinci derecede önem taşıyorsa, değişmeyen miktar ve
değerle envantere alınırlar; şu şartla ki, bunların mevcutları miktar, değer
ve bileşim olarak sadece küçük değişikliklere uğramış olsunlar. Ancak kural olarak üç yılda bir fiziksel sayım yapılması zorunludur.
(4) Aynı türdeki stok malvarlığı kalemleri, diğer aynı nitelikteki veya
yaklaşık aynı değerdeki taşınabilir malvarlığı unsurları ve borçlar ayrı ayrı
gruplar hâlinde toplanabilir ve ortalama ağırlıklı değer ile envantere konulabilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun envanteri kolaylaştırıcı yöntemleri düzenleyen 67’inci maddesine göre;
(1) Envanter çıkarılırken, malvarlığı mevcudu, sondaj yöntemine göre
ve genel kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardımı ile çeşit,
miktar ve değer olarak belirlenir. Kullanılan yöntem, Türkiye Muhasebe
Standartlarına uygun olmalıdır. Bu şekilde düzenlenen envanterin vardığı
sonuçlar, fiziksel sayım yapılmış olsaydı elde edilecek olan envanterin sonuçlarına eş düşmelidir.
(2) Bir faaliyet döneminin kapanış envanteri düzenlenmesinde Türkiye
Muhasebe Standartlarına uygun başka bir yöntemin uygulanması suretiyle,
cins, miktar ve değer olarak malvarlığı mevcudunun güvenle tespiti sağlanabiliyorsa fizikî envanter gerekli değildir.
(3) Faaliyet döneminin kapanışında, fizikî sayım veya ikinci fıkraya
göre izin verilen diğer bir usul kullanılarak malvarlığı kalemlerinin cins,
miktar ve değerine göre faaliyet döneminin kapanışından önceki üç veya
sonraki iki ay içinde bulunan bir gün itibarıyla düzenlenmiş özel bir en-
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vanterde gösterilmişse, ayrıca bu özel envantere dayalı olarak ve Türkiye
Muhasebe Standartlarına uygun bir şekilde ileriye dönük tahmin yöntemiyle, faaliyet döneminin sonunda mevcut varlıkların o faaliyet döneminin
sonu itibarıyla değerlemesi doğru yapılıyorsa, varlıklara ilişkin envanterin
yapılmasına gerek yoktur.
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2.3.2. TTK ile VUK’da Envanter
TTK’nın 66’ncı maddesinde 4 ayrı fıkra altında düzenlenen “envanter”
maddesi aşağıda yer verilen madde gerekçesindeki açıklamalara bakıldığında çoğunlukla VUK açısından da geçerlidir. Buna göre;
Her tacir işletmesinin açılışında bir envanter çıkarmalıdır (ilk envanter). İstisnaları olmakla birlikte bunu her hesap dönemi sonunda tekrarlamalıdır. Envanter belli bir zamanda, bir işletmenin aktifleri ve pasifleri ve
bunların kanunen öngörülen ölçütlere göre yapılmış değerlemeleri bağlamında “nesi var-nesi yok” anlamına gelen teknik bir terimdir. Envanter kısaca işletmenin aktif ve pasifini değerleriyle gösteren liste demektir. Tamlık ve doğruluk ilkeleri amaç yönünden envanteri tanımlar. Envanter tam
ve doğru değilse, işletmenin hesapları ve sonuçları doğru çıkmaz. İlk envanter gerçek/doğru değilse bu düzeltilemez. Gerçeği yansıtmayan bilânço
envanterden başlar.
TTK’nın 66’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, her faaliyet yılının sonunda çıkarılacak envanter hükme bağlanmakta ve faaliyet (hesap) dönemi
oniki ay ile sınırlandırılmaktadır. İlk faaliyet yılı, işletmenin açılışı ile başlayıp hesap döneminin son günü biteceğine göre, on iki aydan az olabilir;
daha doğrusu çoğu kez on iki aydan az olur. Ancak bu istisna dışında on
iki aydan kısa faaliyete ve dolayısıyla faaliyet dönemine bağlı envanter
dönemi olamaz. Bu oniki ayın başlangıcı ve sonu işletmenin konusunun
özelliği sebebiyle değişebilir.
TTK’nın 66’ıncı maddesinin ikinci fıkrası, envanterin çıkarılması süresini de kesin bir şekilde belirtmeksizin emredici bir kurala bağlamıştır:
Envanter bilânçodan önce çıkarılmış olmalıdır. Çünkü, bilânço envantere
dayanacaktır. Bu anlamda ikinci fıkradaki “düzenli bir işletme faaliyetine
uygun süre” ifadesiyle envanterin, bilânço gününden önce bilânçoya esas
alınabilecek bir süre içinde çıkarılması kastedilmektedir. Vergi mevzuatı

bakımından dördüncü döneme ait geçici vergi beyannamesi aynı zamanda
finansal tabloların tam set olarak hazırlanmasını gerektirmekte olduğundan
TTK’da düzenlenen “uygun düşen süreler” ibaresini bu anlamda değerlendirmekte yarar vardır.
TTK’nın 65’inci maddesinin üçüncü fıkrasından ve gerekçesinde açıklandığı üzere, envanterde kural malvarlığı unsurlarının teker teker değerlendirilmesidir. Hüküm bunun iki istisnasını öngörmektedir. Bunlardan
birincisi maddî duran malvarlığına dahil varlıklar, ikincisi ise, dönen malvarlığı kategorisi kapsamındaki işletme ihtiyaçları için düzenli bir şekilde
ikame edilen ham ve yardımcı maddelerle, akaryakıt gibi işletme malzemeleridir. Her ikisi de daha önceki değerleriyle (sabit değerleriyle) envantere
alınabilirler. Ancak, ikinci kategorinin işletmede devamlı ikame edilmesi
yanında sabit değerleri ile arasındaki farkın küçük olması gerekir. Bu kural
sürekli olarak uygulanamaz. Üç yılda bir fizikî, yani tam ve gerçek değerle
varlıkların teker teker değerlendirilmesi suretiyle envanterin çıkarılması
gerekir. Maddenin dördüncü fıkrası aynı grup içerisine girebilecek stok
malvarlığı, taşınır malvarlığı unsurları ve borçların ayrı ayrı gruplandırılmasına ve ortalama ağırlıklı değerle envantere konulmasına olanak veren
bir hükümdür.
Envanterde kolaylaştırıcı yöntemleri düzenleyen 67’inci madde ve
gerekçesi genel kabul gören matematiksel-istatistiksel sondaj yöntemine
izin vermektedir. Sondaj fizikî envanterin tersidir. Fiziki envanterde, aktif ve pasif kalemlerin envanteri, depolara inilerek, alacak ve borçlulara
gidilerek onlarla mutabık kalınan bakiyeler alınarak, varlıkları teker teker
sayarak, ölçerek tartarak ve değerlendirilerek yapılır. Sondaj yönteminde
ise genel kabul gören matematiksel-istatistiksel örneklerle belirleme yoluna gidilir. 67’inci maddenin birinci fıkranın son iki cümlesi sondaj yönteminin kullanılması halinde yöntemin dikkatli, basiretli ve nesnel olması
gereğini ve bu şekilde uygulanmasını hükme bağlamakta, sondaj sisteminin öznel değerlendirmelere, genel kabul görmeyen olasılık ve tahminlere
dayandırılmaması gereğini ifade etmektedir. İkinci fıkra, sondaj yöntemine
göre envanter çıkarılabilmesinin şartını belirlemektedir. Şart, kısaca şöyle formüle edilebilir: Envanter günündeki duruma göre fizikî yöntem uygulansaydı aynı sonucu vereceği kesin ise genel kabul gören muhasebe
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ilkelerine uygun başka bir yöntem uygulanabilir. Üçüncü fıkra, saymaya,
tartmaya, ölçmeye dayalı yani nicel olmasına gerek bulunmaksızın, değerleri artırarak, eksilterek envanter çıkarılmasını düzenlemekte ve bunun iki
hâlde mümkün olduğunu öngörmektedir. Envantere dair yukarıda yer alan
düzenlemelerin vergi uygulamaları bakımından sorun teşkil etmeyeceğini
söylemek mümkündür.
Vergi mevzuatı bakımından konuyu değerlendirmek gerekirse VUK’un
186’nci maddesine göre; envanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle
kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tesbit etmektir. Şu kadar ki, ticari
teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmıyan malların
değerleri tahminen tesbit olunur. Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye
dahil iktisadi kıymetleri ifade eder.
VUK 260’ıncı madde de düzenlendiği şekli ile değerlemede, iktisadi
kıymetlerden her biri tek başına nazara alınır. Teamülen aynı cinsten sayılan malları ve düşük kıymetli müteferrik eşyayı toplu olarak değerlemek
caizdir. Büyük Mağazalarda ve eczanelerde envanter VUK’un 190’ıncı
maddesine göre üç yılda bir çıkarılabilir. Bu takdirde envanter çıkarılmayan yıllarda hesaben mevcut iktisadi kıymetleri envanter defterlerine kaydederler. Büyük mağazalardan maksat, çeşitli mal üzerine geniş ölçüde ve
perakende iş yapan ticarethanelerdir. Maliye Bakanlığı büyük sınai işletmelerin, icabına göre, iki veya üç yılda bir envanter çıkarmalarına müsaade edebilir. Bu takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır.
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2.4.1. TTK’ da Yasal Düzenlemeler
Türk Ticaret Kanunu’nun defter tutma yükümlülüğünü düzenleyen
64’üncü maddesinin 3, 4 ve 5’inci fıkrasına göre;
64/(3) Ticarî defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna
kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından
yapıldığı hallerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır.

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama
suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa bunun şekli ve esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca
bir tebliğle belirlenir.
64/(4) Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı
ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler
de ticarî defterlerdir.
64/(5) Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak
defterler Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile
belirlenir.
Türk Ticaret Kanunu’nun saklama yükümlülüğünü düzenleyen 64’üncü
maddesinin ikinci fıkrası göre;
64/(2) Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü
belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer
şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla
yükümlüdür.
Türk Ticaret Kanunu’nun düzenleyen belgelerin saklanması ve saklama süresini düzenleyen 82’inci maddesi aşağıdaki gibidir.
(1) Her tacir;
a) Ticarî defterlerini, envanterleri, açılış bilânçolarını, ara bilânçolarını,
finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını
ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini;
b) Alınan ticarî mektupları;
c) Gönderilen ticarî mektupların suretlerini;
d) 64’üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgeleri, sınıflandırılmış bir şekilde saklamakla yükümlüdür.
(2) Ticarî mektuplar, bir ticarî işe ilişkin tüm yazışmalardır.
(3) Açılış ve ara bilânçoları, finansal tablolar ve topluluk finansal tabloları hariç olmak üzere, birinci fıkrada sayılan belgeler, Türkiye Muhasebe
Standartlarına da uygun olmak kaydıyla, görüntü veya veri taşıyıcılarda
saklanabilirler; şu şartla ki,
a) Okunur hâle getirildiklerinde, alınmış bulunan ticarî mektuplar ve
defter dayanaklarıyla görsel ve diğer belgelerle içerik olarak örtüşsünler;
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b) Saklama süresi boyunca kayıtlara her an ulaşılabilsin ve uygun bir
süre içinde kayıtlar okunabilir hâle getirilebiliyor olsun.
(4) Kayıtlar 65’inci maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca elektronik ortama alınıyor ise, bilgiler; bilgisayar yerine basılı olarak
da saklanabilir. Bu tür yazdırılmış bilgiler birinci cümleye göre de saklanabilir.
(5) Birinci fıkranın (a) ilâ (d) bentlerinde öngörülen belgeler on yıl
saklanır.
(6) Saklama süresi, ticarî defterlere son kaydın yapıldığı, envanterin
çıkarıldığı, ara bilânçonun düzenlendiği yılsonu finansal tablolarının hazırlandığı ve konsolide finansal tabloların hazırlandığı, ticarî yazışmaların yapıldığı veya muhasebe belgelerinin oluştuğu takvim yılının bitişiyle
başlar.
(7) Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve
kanunî saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten
itibaren on beş gün içinde ticarî işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız
açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.
(8) Gerçek kişi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçıları ve ticareti terk etmesi hâlinde kendisi defter ve kâğıtları birinci fıkra gereğince saklamakla
yükümlüdür. Mirasın resmî tasfiyesi hâlinde veya tüzel kişi sona ermişse
defter ve kâğıtlar birinci fıkra gereğince on yıl süreyle sulh mahkemesi
tarafından saklanır.
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2.4.2. TTK’da Ticari Defterlerin Onaylanması ve Saklanması
6106 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun yukarıda yer verilen 82’nci
maddesi defter tutma yükümünü düzenleyen 64’üncü maddeyi tamamlayan
bir maddedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca; yevmiye, defteri kebir ve envanter dışında tutulacak defterler
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirlenir.
Buna göre temel defterler dışında hangi defterlerin tutulması gerektiği hükümde belirtilmemiş, konuya ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu’na tebliğ ile belirleme yetkisi verilmiştir.. Aynı maddenin dördüncü

fıkrası ile, pay defteri, karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri
gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticari defterler
olarak tanımlanmıştır.
Ticari defterlerin tümü, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna
kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda açılış onayları sicil müdürü tarafından da yapılabilir. Bu onayın noter tarafından yapıldığı durumlarda noter, odalardan getirilecek bir faaliyet onay belgesini aramak zorundadır.
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama
suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa bunun şekli ve esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca
bir tebliğle belirlenir (TTK Madde 64 Üçüncü Fıkra). Bu fıkra ile defterlerin tümü açılış ve kapanış onayına tabi tutulmuştur. Uygulamada sıkışıklığa yol açmamak için onay süresi izleyen faaliyet döneminin altıncı
ayına kadar uzatılmıştır. Şirketlerin kuruluşunda açılış onay yetkisinin sicil
memuruna tanınmasının sebebi, şirketlerin kuruluşunu süratlendirmektir.
Kuruluş sırasında oda gerekli belgeyi derhal verebilecek ve doğrudan doğruya sicile gidilerek şirketin tescili gerçekleşebilecektir. Başka bir deyişle
noter aradan çıkabilecektir. Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinin
üçüncü fıkrasına göre; açılış onayının noter tarafından yapıldığı hallerde
noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır.
T.B.M.M. Adalet Komisyonu Raporu’nda yapılan açıklamaya göre; noterin odalardan getirilecek faaliyet onay belgesi yerine ticaret sicili müdürlüklerinden alınacak ticaret sicili tasdiknamesini araması işin özüne daha
uygun olacaktır. Gerek 6762 sayılı (Eski) Ticaret Kanunu’na göre, gerek
6102 sayılı (Yeni) Ticaret Kanunu’na göre tacirin kaydı ticaret sicilinde
tutulur. Ticaret sicili müdürlükleri, kamusal yanı meslek odalarından daha
ağır basan ve kayıtlarının niteliği bakımından meslek odalarına göre tacire
ilişkin daha güncel ve daha kapsamlı veriler içeren kurumlardır. Zira tacir
ticari işletmesini ve ticaret unvanını, bundan başka, tescil edilmiş hususlarda meydana gelen değişiklikleri ticaret siciline tescil ettirir. Ticaret sicilinde tescilli bilgilerin ilgili meslek odasına intibakı kanunen zorunlu olsa
da uygulamada aksaklık doğabilecektir. Kaldı ki, Kanun aynı maddenin
birinci fıkrasına göre defter tutma yükümünü tacire getirdiğine göre, defter
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onaylarında aranacak belgenin de taciri tanımlaması, dolayısıyla yine Türk
Ticaret Kanununda düzenlenen ve tacirin sicilini tutan kurum tarafından
verilmesi işin doğası gereğidir. Ayrıca, ticaret siciline kaydı zorunlu olan
ancak farklı meslek odalarına kayıtlı kişilerin notere birbirinden farklı belge ibraz etmesinin de böylece önüne geçilmiş olacaktır. Bu defa, yetkisiz
kişilerce defter onaylatılmasının önüne geçmek amacıyla ticari işletmeyi
ve taciri temsile yetkili kişinin kim ya da kimler olduğunu gösteren sicil
tasdiknamesinin sadece kuruluşlarda değil, tüm açılış onaylarında aranması mükerrer defter kullanımının önüne geçilmesi ve ticaret sicili müdürünün tacirin durumunda tescili gerekli değişiklikleri takip edebilmesi
bakımından yararlı olacaktır.
Ticaret Kanunu’nda belgelerin saklanması ve saklama süresi 82’nci
madde de düzenlenmiştir. Buna göre her tacir; ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını
ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile
diğer organizasyon belgelerini, yapılan kayıtların dayandığı belgeleri on
yıl süreyle saklamaya mecburdur (Türk Ticaret Kanunu Madde 82 Beşinci
Fıkra). Defter ve belgelerin saklama süresi Tasarı’da beş yıl olarak belirlenmiş olmakla birlikte, uygulamada diğer kanunlarda bulunan zamanaşımı sürelerinden dolayı defter ve belgelere dayalı usulsüzlüklerin (zimmet,
emniyeti suiistimal vb.) tespit edilebilmesi açısından, saklama süresinin
eskiden olduğu gibi on yıl olarak belirlenmesi amacıyla maddenin beşinci
ve sekizinci fıkralarında yer alan beş yıllık süreler Adalet Komisyonunca
on yıla çıkarılmıştır.
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2.4.3. VUK’ da Defterler, Tasdiki ve Muhafazası
VUK’un 182’inci maddesinde bilanço esasında tutulacak defterler yevmiye defteri, defterikebir ve envanter defteri (Mevcudat ve muazene defteri) olarak sayılmıştır. Aynı Kanun’un 220’nci maddesinde ise, yevmiye
ve envanter defterleri, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, serbest meslek
kazanç defteri tasdik ettirilmesinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır.
Bilanço esasına göre defter tutanlarca tutulması mecburi defterler arasında
sayılan defteri kebir tasdiki mecburi defterler arasında sayılmamıştır.
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VUK’un 221’inci maddesi tasdik zamanını düzenlemektedir. Buna
göre, bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlardan, ötedenberi işe
devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;
hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda; yeniden işe başlayanlar,
sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde; tasdike tabi
defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter
kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce; defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler VUK’un 222’nci maddesinde
düzenlendiği üzere Ocak ayında, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca
tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde defter tasdikini yeniletmeye mecburdurlar.
Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu
yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acentalar için borsa komiserliği tarafından
tasdik olunur. Tasdik makamı, bu kanuna göre tasdike getirilen defterleri
sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik eder. Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter
tarafından tasdik edilir (VUK Madde 223).

2.3.1. TTK’ da Cezai Hükümler
Türk Ticaret Kanunu’nun 562’nci maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca;
defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler, belgelerin kopyasını sağlayamayanlar, gerekli onayı yaptırmayanlar, uygun olarak defterlerini tutmayanlar, hileli envanter çıkaranlar, belgeleri ibraz etmeyenler, İkiyüz güne
kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu Kanunun 88’ inci maddesine
aykırı hareket edenler yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla
cezalandırılırlar.
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2.3.2. VUK’ da Cezai Hükümler
VUK Madde 352-I/8 uyarınca; tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması birinci derece
usulsüzlük cezası gerektirir. Söz konusu usulsüzlük fiili re’sen takdiri de
gerektirdiğinden ceza iki kat olarak kesilir. (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır).
VUK Madde 352-II/6’ya göre; tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi
birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde
yaptırılmış olması ikinci derece usulsüzlük cezası gerektirir. VUK Madde
30/4 uyarınca ise; VUK’a göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi
veya bir kısmı tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmezse, bu
durumda vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere
veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı kabul edilir.
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3. TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA MUHASEBE
STANDARTLARI
6762 sayılı (Eski) Türk Ticaret Kanunu’nun 75’inci maddesine göre;
“Bütün aktifler, en çok bilanço gününde işletme için haiz oldukları değer
üzerinden kaydolunur. Borsada kote edilen emtia ve kıymetler o günün
borsa rayicine göre ve tahsil edilemeyen veya ihtilaflı bulunanlar müstesna
olmak üzere, bütün alacaklar itibari miktarlarına göre hesabedilir. Pasifler,
hususiyle bütün borçlar, şarta bağlı veya vadeli olsa bile, itibari değeri üzerinden hesaba geçirilir. Ticaret şirketleriyle ticaret kurumlarının envanter
ve bilançoları hakkındaki hususi hükümler mahfuzdur.” Buna göre bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arzettiği gerçek değeri ifade
eden “tasarruf değeri” TTK’da temel değerleme ölçüsü olarak alınmaktadır. Borsaya kote edilen mallar ve kıymetler için ayrıca “borsa rayici” kullanılabilen bir diğer değerleme ölçüsüdür. Alacaklar ve borçlar ise itibari
değerleri üzerinden kayıtlara geçirilir.
6762 sayılı (Eski) TTK’da değerleme hükümleri sadece yukarıda belirtilen 75’inci madde ile düzenlenmiştir. Maddeden anlaşılacağı üzere
TTK değerleme hükümleri yeterli bir açıklık ve bütünlük taşımamaktadır.

6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nda ise aşağıda yer verildiği üzere
değerleme ölçüleri Türkiye Muhasebe Standartlarına dayandırılmaktadır.
Duran ve dönen varlıklar Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca bu standartlarda gösterilen ölçülere göre değerlenir. Borçlar ve diğer kalemler için
de aynı standartlar uygulanır (TTK Madde 79). Değerlemede uygulanacak değerlerin belirlenmesi, tanımları, kapsamları, uygulanacak kalemlerin gösterilmesi ve değişiklikler Türkiye Muhasebe Standartlarına tabidir
(TTK Madde 80). Muhasebe Standartları yayınlama yetkisi TTK’nın aşağıda yer alan 88’inci maddesi ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’na
verilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 88’inci maddesi 5 fıkra ile aşağıdaki gibi
düzenlenmiştir.
(1) TTK 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tâbi gerçek ve tüzel kişiler gerek ticarî defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal
tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından
yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer
alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar. 514 ilâ 528 inci maddeler
ile Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır.
(2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara milletlerarası pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla, Uluslararası
Finansal Raporlama Standartlarına tam uyumlu olacak şekilde, yalnız Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenir ve yayımlanır.
(3) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, değişik ölçütteki işletmeler ve sektörler için, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları tarafından farklı düzenlemelere izin verildiği hâllerde özel ve istisnaî standartlar konulabilir; bunları uygulayanlar, söz konusu durumu finansal tablo
dipnotlarında açıklarlar.
(4) Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve kurullar, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun
olmak ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun onayını almak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya
ilişkin, sınırlı düzenlemeleri yapabilirler.
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(5) Türkiye Muhasebe Standartlarında hüküm bulunmayan hâllerde,
ilgili oldukları alan dikkate alınarak, dördüncü fıkrada belirtilen ayrıntıya
ilişkin düzenleme, ilgili düzenlemede de hüküm bulunmadığı takdirde milletlerarası uygulamada genel kabul gören muhasebe ilkeleri uygulanır.
TTK 88’inci madde ve gerekçesinde ifade edildiği üzere;
—Birinci fıkra hükmü gerçek ve tüzel kişilerin ticarî defterlerine, küçük
ve orta ölçekli işletmelere, ticaret şirketlerinin finansal tablolarıyla konsolide hesaplara, hatta gereğinde, esnafa Türkiye Muhasebe Standartlarının
uygulanacağını hükme bağlamaktadır. 6762 sayılı Kanunun aksine 6106 sayılı Kanun, anonim şirketlerin hesaplarına ilişkin hükümlere yer vermemiş,
bunu maddenin ikinci fıkrasından da anlaşılacağı üzere Türkiye Muhasebe Standartlarına bırakmıştır. Türkiye Muhasebe Standartları ikinci fıkrada
belirtildiği üzere - IFRS ile özdeş olacağı için Tasarı IFRS’nin Türkiye’de
uygulanmasını sağlamış olmaktadır. Böylece Türk uygulaması artık hem ayrıntılı hem de gelişme halindeki standartların hâkimiyeti altına girerek bu
alanda uluslararası toplumla ve piyasalarla bütünleşmiş olmaktadır.
—İkinci fıkra uyarınca Türkiye Muhasebe Standartlarının IFRS’nin
özdeşi olması zorunludur. Bu, kısmen AB’nin 12.07.2002 tarihli Uluslararası Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Tüzüğünün gereğidir. Kısmen, çünkü bu Tüzük, Genel Gerekçede de belirtildiği gibi,
pay senetleri bir üye devletin hukukuna tâbi ve teşkilatlanmış bir piyasada
işlem gören anonim şirketlerin 1/01/2005 tarihinden itibaren düzenleyecekleri konsolide yılsonu finansal tabloları hakkındadır. Yani IFRS’ye göre
düzenlenmesi gerekli olan sadece sözü edilen şirketlerin konsolide tablolarıdır. Diğer ticaret şirketleriyle, pay senetleri teşkilâtlanmış piyasalarda işlem görmeyen anonim şirketlerin yılsonu finansal tabloları (Solo/münferit
şirket tabloları) yani konsolide olmayan tablolara uygulanacak hükümler
yönünden üye devletler serbesttir. Üye devletler kendilerine serbesti verilen alanda ister ulusal düzenleme yaparlar, ister orada da IFRS’e uyarlar.
Kanun, ikinci seçeneği kabul etmiştir. Bunun birinci sebebi; uygulanacak
standartlar bakımından tam birliği sağlamak, ikincisi ise; küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’ler) de aynı standartlara tâbi kılmak ve uluslararası
piyasalarla tam beraberlik içinde bulunabilmenin koşullarını yaratmaktır.
—Üçüncü fıkra bir taraftanTürkiye Muhasebe Standartlarının IFRS’den
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4. TTK’DA FİNANSAL TABLOLARA DAİR DÜZENLEMELER
Türk Ticaret Kanunu’nun 68’inci maddesine göre; (1) Tacir, ticarî faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, varlık ve borçlarının
tutarlarının ilişkisini gösteren finansal tabloyu (sırasıyla açılış bilânçosunu
ve yıllık bilânçoyu) çıkarmak zorundadır. Açılış bilânçosunda, yılsonu finansal tablolarının, yılsonu bilânçosuna ilişkin hükümleri uygulanır. (2)
Tacir, gelir tablosunu hazırlar. (3) Bilânço ile gelir tablosu, yılsonu finansal
tablolarını oluşturur. 514 üncü madde ile Türkiye Muhasebe Standartlarının bu konudaki hükümleri saklıdır.
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ayrılabileceği alanları belirlemekte, diğer taraftan da bu istisnaî standartları
uygulayanların bunları dipnotlarında belirtmelerini vurgulayarak açıklığın
yerine getirilmesi gereğini belirtmektedir. Ancak, hükmün tanıdığı istisnai
düzenleme bazı şartlara, dolayısıyla sınırlamalara bağlıdır. Çünkü Türkiye
Muhasebe Standartlarının IFRS’den ayrı bir düzenleme yapabilmesi için doğrudan doğruya ve açık bir şekilde olanak tanınmış olması gerekir. Yani IFRS
duraksama yaratmayacak bir şekilde ulusal düzenlemeyi geçerli saymalıdır.
—Dördüncü fıkra Ülkemizde çeşitli bakanlıkların ve kurumların muhasebe standartları yayınlayarak yol açtıkları karmaşaya son vermek amacıyla öngörülmüştür.
—Beşinci fıkraya göre Türkiye Muhasebe Standartlarında ve ilgili
oldukları alana özgülenerek özel standartlarda hüküm bulunmayan hallerde “dünyada yaygın uygulaması bulunan genel kabul gören muhasebe
ilkelerine” uyulur. Bu hükümle US-GAAP diye anılan Amerika Birleşik
Devletleri’nin genel kabul görmüş ilkeleri kastedilmektedir. Bu göndermenin sebebi şudur: (1) “Genel kabul gören muhasebe ilkeleri” ibaresi,
hemen belirlenebilecek bilinen ilkeleri ifade etmemektedir. Bu ilkeler çeşitlidir, hatta denilebilir ki, her ülke bu ibare ile farklı ilkeleri anlamaktadır. Dünyada en yaygın olan ise US-GAAP’tır. US-GAAP’ı uygulamayan
şirketler Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler borsalarına kabul
edilmemekte, kote olunmamaktadır. Bu sebeple AB kendi standartlarından vazgeçmiş IFRS’i kabul etmiştir. IFRS ile US-GAAP gittikçe birbirine
yaklaşmıştır. Bütün bu sebepler göz önünde tutularak beşinci fıkrada, boşluk olan noktalarda US-GAAP’ın uygulanabilmesi öngörülmektedir.
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TTK’nın 68’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki hüküm, her
tacir için açılış bilânçosu ile yıllık bilânço düzenlenmesinin zorunlu olduğunu öngörmekte ve açılış bilânçosuna uygulanacak hükümleri göstermektedir. Hüküm ayrıca “varlık ve borçların tutarlarının ilişkisini vurgulayarak
bilânço kavramının anlamına da bir gönderme yapmaktadır. Üçüncü fıkra
hükmü yılsonu “finansal tabloları”nı tanımlamaktadır. Ancak, hüküm yılsonu finansal tabloları bilânço ve gelir tablosu ile sınırlandırılmış gözükse
de; bu hüküm asgarîyi göstermektedir. Bu sebeple hem TTK’nın 514’üncü
maddesi hem de Türkiye Muhasebe Standartları saklı tutulmuştur.
Nitekim Türkiye Muhasebe Standartlarına bakıldığında tam bir finansal tablolar setinin aşağıdaki unsurları içerdiği anlaşılmaktadır (TMS 1,
paragraf 10).
a) Dönem sonu finansal durum tablosu (bilanço);
b) Döneme ait kapsamlı gelir tablosu;
c) Döneme ait özkaynak değişim tablosu;
d) Döneme ait nakit akış tablosu ve;
e) Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar.
Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim
kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilânço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar (TTK Madde 514).
Madde gerekçesinde belirtildiği gibi şirket yönetim kurulunun yılsonu finansal tablolarını, eklerini belirli süre içinde genel kurula sunma görevini
hükme bağlamaktadır. Görev yönetim kurulunun tüm üyelerine yönelik bir
kurul görevidir. Yönetim hakkının devri bu görevin de devri sonucunu doğuramaz.
Dürüst resim ilkesi gereğince; şirketlerin finansal tabloları, Türkiye
Muhasebe Standartlarına göre şirketin malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve
güvenilir olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak
şekilde çıkarılır (TTK Madde 515). Madde gerekçesine göre “dürüst resim
ilkesi”, dört emredici ilkeyi içerir:

(1) Yılsonu finansal tabloları Türkiye Muhasebe Standartlarına göre
çıkarılır.
(2) Finansal tablolardan şirketin malvarlığı, borçları, yükümlülükleri,
öz kaynakları ve faaliyet sonuçları anlaşılmalıdır.
(3) Finansal tablolar tam, anlaşılabilir, geçmiş yıllarla karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun, şeffaf, güvenilir olmalıdır.
(4) Şirketin durumunun resmini vermelidir; bu resim gerçeği dürüst
ve aslına uygun olarak yansıtmalıdır. Anglo-Sakson hukukunun ünlü üst
hukuk kuralı “true and fair view” ilkesi bu suretle “dürüst resim” ilkesi
olarak ifade edilmiştir.
TTK’nın 69’uncu maddesine göre, yılsonu finansal tablolar; Türkiye
Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmeli, açık ve anlaşılır olmalı,
düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli kıldığı süre içinde çıkarılmalıdır. Madde gerekçesinde belirtildiği gibi hükmün içerik ve anlamı, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre belirlenir ve tamamlanır. Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları, IASC/IFRS’nin belirleyeceği kurallar ve
bunlara dayalı Türkiye Muhasebe Standartlarıyla dinamik bir nitelik taşır.
Madde de finansal tabloların düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli
kıldığı süre içinde çıkarılacağı ifade edilmekte ise de TTK’nın 514’üncü
maddesi uyarınca yönetim kurulunun finansal tabloları ile eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilânço gününü izleyen hesap
döneminin ilk üç ayı içinde hazırlayıp genel kurula sunması gerekir.
TTK’nın 73’üncü maddesi bilânçonun içeriğini “Türkiye Muhasebe
Standartlarında aksi öngörülmemişse bilânçoda, duran ve dönen varlıklar,
öz kaynaklar, borçlar ve dönem ayırıcı hesaplar ayrı kalemler olarak gösterilir ve yeterli ayrıntıya inilerek şemalandırılır. Duran varlıklar içinde işletmeye devamlı surette tahsis edilmiş bulunan varlıklar yer alır.”şeklinde
düzenlemiştir. Kanun gerekçesinde ifade edildiği üzere Alman Ticaret
Kanunu’nun 247’nci paragrafının kaynaklık yaptığı bu hüküm, 6762 sayılı
Kanunun 70’inci maddesiyle içerik itibarıyla aynıdır. Hüküm bilânçodaki
aktif ve pasif ayrımına çok genel bir ifade ile işaret etmekte, ancak ne cetvel ne de tablo şekline ilişkin bir tercih belirtmektedir. Genel bir hüküm
olduğundan uyulması zorunlu asgarîyi gösteren bir bilânço şemasına da
yer vermemiştir. Ancak bilânço kalemlerinin yeterli derecede ayrıntıya inilerek şemalandırılmasını öngörmüştür.
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4. SONUÇ
6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu ile Türk hukukunda ticari ve
mali bilanço birbirinden tamamen ayrılmış, mali bilanço diye tanımlanan
ve matrah bildirimine esas teşkil eden mali tabloların oluşturulması gereği
ortadan kalkmıştır. Defterlerin tutulması ve her türlü muhasebe işlemleri Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğleri’ne göre değil, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından Türkiye Muhasebe Standartları olarak türkçeye çevirisi yapılan Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları / Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre yapılacaktır. Finansal tablolar da yine Türkiye Muhasebe
Standartlarına göre düzenlenecek ve muhasebenin ve finansal tabloların
denetimi Uluslararası Denetim Standartları ile sağlanacaktır.
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE “DENETÇİNİN”
NİTELİĞİ
Erdoğan ARSLAN*

* Yeminli Mali Müşavir
1 TTK md 347/4 İdare meclisi azalarının usul ve füruundan biriyle eşi ve üçüncü dereceye kadar (Bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları murakıplığa seçilemezler; seçilmişlerse
derhal çekilmeye mecburdurlar.(TTK md 349)
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1.Yeni Türk Ticaret Kanunu(YTTK), anonim şirketlerde gerçekleştirilecek denetim fonksiyonunu, tüzel kişiliğin bünyesinde bir karar organı olarak “denetleme kurulu”na değil, tüzel kişiliğin dışında yer alan bir
müessese olarak “dış denetçiye” vermiştir. Buna göre anonim şirketlerde
“denetleme kurulu” organı kaldırılmış; anonim şirketin mali tabloları ve
yıllık faaliyet raporları ve bunlara bağlı olarak tüm şirket muhasebesinin,
(serbest/bağımsız/) dış denetçi tarafından denetlenmesi esası benimsenmiştir. Yeni Yasaya göre, sözü edilen işlemlerin, denetçi tarafından
uluslararası denetim standartlarına göre denetlenmesi mecburidir. Öyle
ki denetçinin denetiminden geçmemiş “mali tablolar” ile yönetim kurulunun “yıllık faaliyet raporu”, düzenlenmemiş hükmündedir.(T.C. Yasalar,
2011 md. 397/2)
Halen yürürlükte olan TTK, murakıpların denetimini gerçekleştirdikleri şirketin paylarına sahip olmaları yada olmamalarına kayıtsız kalmıştır. (T.C. Yasalar, 2011 md. 347/2) Bununla birlikte, murakıplar bir
kişi ise, onun, birden çok kişi ise yarısından bir fazlasının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasını aramıştır. (T.C. Yasalar, 2011 md. 397/3)
Murakıpların bağımsızlıklarına yönelik olarak, onların yönetim kurulu
üyesi ve şirketin memuru olamayacakları hükme bağlanmıştır.1 Murakıpların murakıplık müddetinin bitiminden sonra genel kurul tarafından
tekrar seçilmelerinde, yönetim kurulu üyeliği yapanların, bu görevlerinin
bitiminden sonra murakıp olarak seçilmelerinde bir sakınca görülmemiştir. Genel kurul, murakıpları her zaman azletmeye ve yerine yeni birini
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murakıp tayin etmeye yetkilidir.2 Murakıpların esas vazifesi, şirketin iş ve
muamelelerini murakabe etmektir. (T.C. Yasalar, 2011 md. 353/1) Ancak
Kanunda murakıpların özellikle yapmakla yükümlü ve yetkili oldukları
görevler de sayılmıştır ki bu denetim yetkileri esas mukavele yada genel
kurul kararı ile sınırlandırılamaz.3
Murakıplar, yönetim kurulunca düzenlenen mali tablolara ve önerilen
kar dağıtım planlarına ve diğer yönetim raporlarına dair değerlendirmelerine ilişkin olarak genel kurula rapor vermekle mükelleftirler. Bu rapor
alınmadan genel kurul mali tablolar hakkında karar veremez. Murakıplar, vazifelerini ifa esnasında idare işlerine ait olmak üzere öğrenecekleri
noksanlık ve yolsuzlukları veya kanun yahut esas mukavele hükümlerine
aykırı hareketleri, bunlardan mesul olanın üstü olan makama ve yönetim
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2 TTK md 350 Bir murakıbın; ölümü, çekilmesi, bir maniden dolayı vazifelerini yapamıyacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi bir sebeple vazifelerinin sona
ermesi ve ağır hapis cezasiyle veya sahtekarlık, emniyeti suiistimal, hırsızlık, dolandırıcılık
suçlarından dolayı mahkumiyeti halinde, diğer murakıplar umumi heyetin ilk toplantısına kadar vazife yapmak üzere yerine birisini seçerler. Murakıp bir kişiden ibaret olup da
yukarda yazılan hallerden birinin mevcudiyetine binaen yerine diğer bir kimsenin tayini
gerekirse, bunu, umumi heyetin ilk toplantısına kadar vazifeli olmak şartiyle her münferit
pay sahibinin veya idare meclisi azalarından her birinin talebi üzerine şirket merkezinin
bulunduğu yer mahkemesi tayin eder.( TTK md 351)
3 Hususiyle murakıplar şu vazifelerle mükelleftirler:
    1. Şirketin idare meclisi azalarıyla iş birliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek;
    2. Şirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayıtların intizamla tutulmasını
sağlamak maksadiyle hiç olmazsa altı ayda bir defa şirketin defterlerini incelemek;
    3. Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz olmamak üzere sık sık ve ansızın şirket veznesini
teftiş etmek;
    4. En az ayda bir defa şirketin defterini inceleyerek rehin veya teminat, yahut şirketin
veznesinde hıfzolunmak üzere vedia olarak teslim olunan her nevi kıymetli evrakın mevcut
olup olmadığını tahkik ve kayıtlara tatbik eylemek;
    5. Esas mukavelede pay sahiplerinin umumi heyet toplantılarına iştirakleri için gerektiği
bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek;
    6. Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek;
    7. Tasfiye muamelelerine nezaret etmek;
    8. İdare meclisinin ihmali halinde adi ve fevkalade olarak umumi heyeti toplantıya davet
etmek;
    9. Umumi heyet toplantılarında hazır bulunmak;
    10. İdare meclisi azalarının kanun ve esas mukavele hükümlerine tamamıyla riayet eylemelerine nezaret etmek.
    Murakıpların yukarda yazılı murakabe salahiyetleri, esas mukavele veya umumi heyet
kararı ile tahdit olunamaz.
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4 Her pay sahibi, şirketin idare meclisi azası veya müdürleri aleyhinde murakıplara müracaat edebilir. Murakıplar bu müracaatları tahkike mecburdurlar. Tahkikat neticesinde şikayet edilen hadisenin gerçekliği sabit olursa keyfiyet murakıpların yıllık raporuna yazılır.
    Müracaat edenler esas sermayenin onda birine muadil paylara sahip oldukları surette,
murakıplar bu müracaat hakkındaki fikir ve mütalaalarını raporlarında bildirmeye ve lüzum
gördükleri halde umumi heyeti derhal fevkalade toplantıya davet etmeye mecburdurlar.
    İkinci fıkraya dayanarak murakıplara müracaat edenlerin yukarıda yazılı miktardaki hisse
senetlerini muteber bir bankaya rehin olarak tevdi etmeleri lazımdır. Bu senetler umumi
heyetin ilk toplantısının sonuna kadar bankada kalır.(TTK md 356)
5 TTK md 341/2 Umumi heyet; idare meclisi azaları aleyhine dava açılmasına karar
verirse yahut dava açılmamasına karar verilip de esas sermayenin en az onda birini temsil
eden pay sahipleri dava açılması reyinde bulunursa, şirket, bu karar veya talep tarihinden
itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. Bu müddet geçirilmesiyle dava hakkı düşmez. Murakıpların ve alacaklıların vekilinin mesuliyeti hakkındaki hükümler mahfuzdur.
(TTK md 341/1)
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kurulu başkanına ve mühim hallerde genel kurula ihbar ile mükelleftirler.
(T.C. Yasalar, 1956 md. 354) Zorunlu hallerde yada acil durumlarda murakıplar, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler. (T.C. Yasalar,
1956 md. 355) Yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulunun yada genel kurulun olağanüstü toplantı
gündemlerine aldırabilirler. (T.C. Yasalar, 1956 md. 357) Pay sahiplerinin
yönetim kurulu yada müdürleri aleyhine olan şikayetlerini inceleyip
soruşturabilirler.4 Şirket adına dava açmak murakıplara aittir.5 Bununla
birlikte murakıplar, vazifelerini yaptıkları esnada öğrendikleri hususları
münferit pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara ifşa edemezler. (T.C. Yasalar,
1956 md. 358)
Murakıplar, kanun veya esas mukavele ile kendilerine yüklenen görevlerini hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.
(T.C. Yasalar, 1956 md. 359) Bu sorumluluk kapsamına, şirket kuruluşunda vesikaların doğru olmaması, esas sermaye hakkında yanlış beyan, ayni
sermayenin değerinin biçilmesinde hile hallerinde ihmallerinin bulunması
durumunda, bu fiillerle şirketin zarar görmesi neticesinde zarar gören pay
sahipleri ve şirket alacaklılarının açacakları tazminat davaları dahildir.
(T.C. Yasalar, 1956 md. 309 ve 341)
Anlaşılacağı üzere, anonim şirket murakıplarının şirketle ilgili geniş
yetkileri ve ağır sorumlulukları bulunmaktadır. Buna rağmen murakıp-
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lık müessesesi, şirketlerde yetkilerine koşut düzeyde etkin ve önemli
bir organ olamamıştır. Bu durumun nedeni, murakıplarda asgari denetçi
niteliklerinin (standartlarının) aranmamış olmasıdır. Murakıbın, konusunda uzman veya ehil kişi niteliğinde olması gerekmemektedir; Kanunda onun okur yazar olması şartı dahi aranmamıştır. Bu şekilde görev
üstlenen murakıpların denetim görevlerini nasıl ifa edecekleri konusunda
yani “denetleme ilkelerine” Kanunda yer verilmemiştir. Statü olarak çok
yetkili olan murakıplar, uygulamada bilgi ve yetenek bakımından “aciz”
nitelikteki kişilerden oluşunca, Kanunun onlara yüklediği işlevler de ifa
edilememiş ve sonuçsuz kalmıştır. Bu itibarla, yeni Yasanın anonim şirketlerin denetimini, konusunda uzman ve davranışlarında bağımsız olan
denetçilere vermiş olması, (T.C. Yasalar, 2011 Genel Gerekçe paragraf 73)
bunların da uluslararası denetim standartlarına uymaları zorunluluğunun
getirilmesi kuşkusuz denetim açısından çok önemli bir aşamadır.
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2.YTTK, anonim şirketlerin denetiminde üç ayrı nitelikte olan
“denetçi” türü öngörmüştür:
a.Esas denetçi,
b.İşlem denetçisi,
c.Özel denetçi…
Buna göre esas denetçi, 3568 sayılı Kanun uyarınca mesleki unvan
taşıyanlardan oluşacak; işlem denetçisi ve özel denetçi için herhangi bir
mesleki unvan aranmayacaktır. Dolayısıyla Kanun, denetçiliği homojen
nitelikte ve asgari meslek kurallarına ve disiplinine bağlı olması gereken bir meslek olarak görmemektedir.
a.Esas Denetçi: Kanuna göre “esas denetçi,” temelde “bağımsız denetleme kuruluşu”dur. Her ne kadar Kanun denetlenecek olan kurum
şirketse, “denetçi”den, şirketler topluluğu ise “topluluk denetçisi”nden
söz ediyorsa da, Kanuna göre denetçi kavramı, “denetlemeyi bizzat yapan
kişiyi (denetleme elemanını) değil, kural olarak, denetleme şirketini ifade
eder.” (T.C. Yasalar, 2011 Genel Gerekçe paragraf 73) Nitekim, “denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir.”
(T.C. Yasalar, 2011 md. 400/1) Dolayısıyla Kanunda “denetçi” yada “top-
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6 Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun görüşleri alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır.
Bu ölçütler, bu Kanunun ticari defterler ile finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin olanlar
başta olmak üzere, ilgili tüm hükümlerine uygulanır.(YTTK md 1522/1) 1)Bu Kanunun
1522 nci maddesine istinaden belirlenen küçük ve orta ölçekli işletme ölçütleri, sermaye
şirketleri için de geçerlidir. Bu ölçütlerin üzerindeki sermaye şirketleri ise büyük sermaye
şirketi sayılır. (2) Küçük ve orta ölçekli olsalar dahi, aşağıdaki şirketler büyük sermaye
şirketi sayılırlar:
a) Borçlanma araçları veya özkaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir piyasada
(yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem gören veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz
konusu araçları ihraç edilme aşamasında bulunan sermaye şirketleri.
b) Esas faaliyet konularından biri, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına
muhafaza etmek olan bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve
benzerleri.
(3) Birinci fıkraya göre belirlenen büyüklük ölçütleri, bilanço günü itibarıyla, birbirini izleyen iki faaliyet döneminde aşılmışsa veya bu ölçütlerin altında kalınmışsa şirketin büyüklük yönünden konumu değişir.
(4) Tür değiştirme hâlinde ve yeni kuruluş şeklindeki birleşmelerde, şirketin konumu, tür
değiştirmenin veya birleşmenin gerçekleşmesinden sonraki ilk bilanço gününde, birinci ve
ikinci fıkralarda yer alan şartlara göre belirlenir.
(5) İşçi sendikalarının ve diğer kanunlarda öngörülmüş bulunan yetkililerin ve kişilerin bu
konuda bilgi alma hakları saklıdır.(YTTK md 1523)
7 Her iki denetçi de hukukî açıdan aynı konumdadır. Tasarı, denetçilik mesleğine önem
verdiği ve denetlemede bu mesleğe mensup olmayı bir ana ilke olarak kabul ettiği için
bağımsız denetleme kuruluşlarının da üyelerinin yeminli malî müşavir ve/veya serbest muhasebeci malî müşavir olmaları şartını getirmiştir.(YTTK md 400 gerekçesi)
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luluk denetçisi” kavramı genelde ve nihai tahlilde “bağımsız denetleme
kuruluşu” ile eş anlamlıdır.
Denetçi kavramının, bağımsız denetleme kuruluşunu ifa etmesinin
istisnaları da yok değildir. Kanuna göre, “orta ve küçük ölçekli anonim
şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler.” (T.C. Yasalar, 2011 md.
400/1) Dolayısıyla orta ve küçük ölçekli anonim şirketlerin6 faaliyetlerini
ve muhasebelerini “bağımsız denetleme kuruluşları”na değil, bir yeminli
mali müşavire (YMM) yada serbest muhasebeci mali müşavire (SMMM)
denetletme imkanları vardır.7
Kanun, küçük ve orta ölçekli anonim şirketleri değil, sermaye şirketlerini tanımlamıştır. Buna göre, küçük ve orta ölçekli işletmeleri tanımla-
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yan ölçütler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenen bir yönetmelikle
belirlenecektir. (T.C. Yasalar, 2011 md. 1522/1) Küçük ve orta ölçekli işletmeleri tanımlayan ölçütler, sermaye şirketleri için de geçerlidir. (T.C.
Yasalar, 2011 md. 1523/1) Ancak, küçük ve orta ölçekli olsalar dahi bazı
sermaye şirketleri büyük sermaye şirketi sayılmaktadır.8 Dolayısıyla bu
nitelikteki büyük sermaye şirketleri mali tablolarını bağımsız denetleme
kuruluşlarına denetletmek zorundadırlar.
Yasaya göre kural olarak denetçilik mesleğini ifa edenin “bağımsız
denetleme kuruluşu” olması gerekmektedir. Ancak Kanun, bağımsız denetleme kuruluşunu tanımlamamış, fakat bunların “…kuruluş ve çalışma
esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak
bir yönetmelikle…” düzenlenmesini öngörmüştür. (T.C. Yasalar, 2011 md.
400/1) Kanunun bir yandan 3568 sayılı Kanunun öngördüğü SMMM ve
YMM mesleklerini kabul edip onaylarken, diğer yandan bu Kanunda düzenlenmemiş olan anılan denetçilerin “şirketleşme zorunluluğu”na ilişkin
kural eksikliğinin giderilmek istenmesini anlamak mümkündür. Nitekim
bu hükmün düzenlenmesine ilişkin gerekçe, “Fıkradan dolaylı olarak anlaşılan bir diğer gereksinim de, şirketleşme yoluyla bağımsız denetim şirketlerinin gelişmesi ve bugünkü kişiliklerinden farklı kişiliklerle yeniden düzenlenmesidir. Bu sebeple, yeni bir tüzüğün düzenlenmesine ilişkin hüküm
birinci fıkrada yer almıştır.” şeklinde ifade edilmiştir. (T.C. Yasalar, 2011
md. 400) Ancak, bir şirket olarak faaliyette bulunması tasarlanan bağımsız
denetleme kuruluşlarına ilişkin yönetmelik düzenlenmesine dair bu yetki
hükmünün lafzı, gerekçede ifade edildiği gibi, sadece bağımsız denetleme
kuruluşlarının “kuruluş ve çalışma esasları”na ilişkin kuralların düzenlenmesine değil, bu kuruluşlardaki “denetim elemanlarının niteliklerinin”
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenmesine de izin vermektedir.
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8 Küçük ve orta ölçekli olsalar dahi, aşağıdaki şirketler büyük sermaye şirketi sayılırlar:
a) Borçlanma araçları veya özkaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir piyasada
(yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem gören veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz
konusu araçları ihraç edilme aşamasında bulunan sermaye şirketleri.
b) Esas faaliyet konularından biri, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına
muhafaza etmek olan bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve
benzerleri.(YTTK md 1523/2)
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9 “Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mâlî müşavir, serbest muhasebeci mali
müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortaklarından biri ve bunların ortaklarının
yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler,
ilgili şirkette denetçi olamaz.” (YTTK md 400/1)
10 “…Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri;
a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse,
b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa,
c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir
ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya
sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin
yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü
derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa,
d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden
fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,
e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa,
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Oysa bağımsız denetleme kuruluşları, Kanuna göre ortakları sadece
unvanı SMMM ve YMM olan denetçilerden oluşmak zorundadır ki
bunların nitelikleri de 3568 sayılı Kanunda belirlenmiştir. Yasanın bu
hükmü, TURMOB ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığını karşı karşıya getirecek, meslek mensuplarının niteliklerinin belirlenmesinde yetki çatışmasına
yol açacak özellikler taşımaktadır.
Kanun, “denetçi” kavramını “tüzel kişiliği olan şirket” şeklinde örgütlenmiş “bağımsız denetleme kuruluşu” anlamında okumasına rağmen,
Kanunda belirtilen bu durumun istisnaları dışında kalan ve sorumlulukları düzenleyen hükümlerinde, “gerçek kişi” olan denetçi kavramına da
yer vermiştir.9 Ancak bu şekilde bir ibareye yer vermenin, hükmün düzenlenmesinde yapılan bir ifade zaafı olduğu düşünülebilir. Bu cümleden
olarak hükümde geçen, söz konusu gerçek kişilerin “ilgili şirkette denetçi
olamaz.” kuralı, “ilgili şirkette denetçilik faaliyetinde bulunamaz.” şeklinde okunabilir. Nitekim hükümde sayılanlar, “yeminli mâlî müşavir, serbest
muhasebeci mali müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan
kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler”dir ki söz konusu hükümde de bunların mesleki faaliyetlerinde tam bağımsızlıklarının sağlanmasına ilişkin ilişkiler ve durumlar düzenlenmiştir.10
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Bununla birlikte söz konusu hükümdeki “denetçi” kavramı, hükümde
“…bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortaklarından biri ve bunların
ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler” olarak geniş anlamda tanımlanmıştır. Aynı
şekilde denetçinin rotasyon kuralını düzenlenirken de “denetçi” kavramına “gerçek kişi” olarak yer verilmiştir.11 Bağımsız denetim kuruluşlarında
ortakların yanında yardımcı personel olarak çalışanların da “denetçi”
nitelemesiyle tanımlanması da, denetçi kavramını hafife alma edasını
yansıtmaktadır. İzleyen hükümde geçen “denetçi” kavramının, denetçi yönünden bir tüzel kişiyi mi yoksa bir gerçek kişiyi mi ifade ettiğini anlamak
zordur.12 Bu terminolojik bozukluk özellikle denetim faaliyetinden doğan
sorumlulukların failinin belirlenmesinde, hukuksal bir karmaşanın da sebebi olacak niteliktedir.
Esas denetçi, denetim standartlarına göre mali tabloların denetimini
yapan denetçidir. Ancak Kanun, esas denetçiye şirketin mali tablolarının
denetiminin yanı sıra yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimini de yüklemiştir. Nitekim, Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu
içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı
olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da bu denetimin kapsamı
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f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında
denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi,
çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise,
g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,
h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla
pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde
etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa,
denetçi olamaz; ancak, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki yasağın
kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir.” (YTTK md 400/1)
11 “Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği
denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az iki yıl
için değiştirilir.” (YTTK md 400/2)
12 Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz. .” (YTTK md 400/3)
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13 Yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içermelidir:
a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan
olaylar.
b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali
menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar,
sigortalar ve benzeri teminatlar.(TTK md 516/2)
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içindedir. (T.C. Yasalar, 1956 md. 397/1) Esasında Kanun, mali tablolarla
yıllık faaliyet raporunu aynı mahiyette bilgiler bütünü olarak değerlendirmiştir. Buna göre,
*Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait mali tablolarını, eklerini ve yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin
ilk üç ayı içinde hazırlamak ve genel kurula sunmak durumundadır. (T.C.
Yasalar, 1956 md. 514/1) Bu itibarla mali tablolar ile faaliyet raporunun
hazırlanması yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
*Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Bu raporda finansal
durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin
gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu
konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
(T.C. Yasalar, 1956 md. 516/1) Oysa mali tablolar Türkiye Muhasebe
Standartlarına göre şirketin malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz
kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir,
ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve güvenilir
olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır. (T.C. Yasalar, 1956 md. 515/1) Bu hükümlere göre, mali tablolarda
yer alan bilgiler somut nitelikte olmasına rağmen faaliyet raporlarında yer
alan bilgiler, anılan mali tabloların ve gerçekleştirilen dönem faaliyetleri
ile ilgili yönetim kurulunca yapılan şirketin gelişmesine ve geleceğine
dair değerlendirmeler niteliğindedir.13
Bu anlamda yapılacak bir denetimin kapsamında, envanterin, muhasebenin ve Türkiye Muhasebe Standartlarının öngördüğü ölçüde iç denetimin, riskin erken saptanması ve yönetimi hükümleri uyarınca verilen
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raporların14 ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi” konuları vardır. (T.C. Yasalar, 1956 md. 398/1) Kanun koyucunun denetim
terminolojisine olan uzaklığı, burada da kendini göstermiştir. Zira envanter ve muhasebe denetimi, esasında mali tablolar denetiminin bir başka
şekilde ifadesidir; birbirinden farklı şeyler değildir. İç denetim, örgütün
kendi bünyesinde görevli olan denetçisi tarafından yapılan denetimi tanımlar; bu tanım yapılacak denetimin konusunu belirlemez. Doğal olarak
Türkiye Muhasebe Standartları da iç denetimle ilgili olarak kurallar belirlememiştir. Bu itibarla Kanunu koyucunun esas denetçinin yapacağı denetimin kapsamına “Türkiye Muhasebe Standartlarının öngördüğü ölçüde
iç denetimi” almasının anlamını ve amacını çözmek mümkün değildir. Bu
ibareyle anlatılmak istenen, ilgili şirketin “iç kontrol sistemi” ise, bu o
şirketin kurumsal organizasyon yapısı ve sistemi ile ilişkindir ki konunun
TMS ile ilgisi yoktur.
Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Kanun esas denetçiden
hem muhasebe denetimini hem TTK hükümlerine uyum açısından uygunluk denetimini15 hem de yönetimin yıllık faaliyet raporu kapsamında faaliyet denetimini gerçekleştirme konusunda görevlendirmiştir. Kuşkusuz bu
denetim türleri, farklı amaçlarla gerçekleştirilmiş olduğundan, sonuçları
ayrı ayrı raporlamanın konusu yapılacaklardır. Kanun da bu doğrultuda
hükümlere sahiptir. Nitekim muhasebe denetimi için ayrı16, faaliyet ra-
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14 Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak,
sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin
gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk
raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.(TTK md 378/1)
15 Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmenin finansal
tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar(TTK md
398/1) Bu hükmü dikkate alarak, esas denetçinin uygunluk denetiminden de sorumlu olduğunu düşündük. Muhasebe denetiminde denetim ölçütü, muhasebe standartlarıdır. Mali
tablolar muhasebe standartlarına uygun olarak raporlandığında, denetçi bakımından bir sorun olmayacaktır. Ancak Kanunun öngördüğü ölçütler muhasebe standartlarına uygun değil
ve çatışıyorsa, bu durumda ortaya sorunlar çıkabilecektir.
16 Denetçi, yapılan denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçları hakkında, gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış,
finansal tabloları konu alan bir rapor düzenler.(TTK md 402/1)
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17 Bundan başka ayrı bir rapor hâlinde, yönetim kurulunun, şirketin veya topluluğun durumu
hakkındaki yıllık faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri, denetçi tarafından, finansal tablolar
ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu açısından değerlendirilir. .(TTK md 402/2) İkinci fıkra, denetçinin yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna ilişkin denetimiyle ilgilidir. Bu denetim,
ayrı bir rapora bağlanacaktır. Bunun sebebi, denetçinin, kural olarak, yıllık faaliyet raporunu
denetlememesi, denetleyebilecek olanaklara sahip bulunmamasıdır. Çünkü, yıllık faaliyet raporunda sadece finansal tablolar hakkında bilgiye yer verilmemekte bu rapor aynı zamanda, plân
ve projeksiyonları, istihdam durumunu, pazar payını, pazarlamayı ve saireyi de içermektedir.
Finansal tablolara ilişkin kısımların veya bütünüyle raporun denetçi tarafından denetlenmesine
olanak yoktur. Bu sebeple, fıkra, yıllık faaliyet raporunun hangi noktalara özgüleneceğini açıkça
belirtmektedir. Raporun bütünüyle denetlenip değerlendirilmesine uygun herhangi bir mekanizma anonim şirketin yapısı içerisinde bulunmamaktadır. Bunun bir eksiklik olduğu açıktır. Halka
açık şirketlerde iç denetim komitesi bu boşluğu doldurabilir. Kapalı veya aile şirketi niteliğini taşıyan şirketlerde ise böyle bir mekanizmaya gereksinim duyulmadığı örtülü bir kabuldür. (TTK
md 402/2 madde gerekçesi)
18 Denetim raporunun esas bölümünde;
a) Defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının, kanun ile
esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı,
b) Yönetim kurulunun denetçi tarafından denetim kapsamında istenen açıklamaları yapıp
yapmadığı ve belgeleri verip vermediği,
açıkça ifade edilir.(TTK md 402/4)
19 Denetçi, değerlendirme yaparken şirketin, denetliyorsa ana şirket ile topluluğun finansal tablolarını esas alır. Raporda öncelikle, şirketin ve topluluğun finansal durumuna dair
yönetim kurulunun değerlendirmesi hakkında görüş açıklanır. Bu görüşte, özellikle şirketin
ve ana şirketin finansal tablolarının denetimi bağlamında, şirketin ve topluluğun varlığını
sürdürebilmesine ve gelecekteki gelişmesine ilişkin analiz yanında, şirket yönetim kurulunun raporu ile topluluk yıllık faaliyet raporu bu belgelerin verdiği olanak ölçüsünde şirketin
finansal durumu irdelenir.(TTK md 402/3)
20 Denetçi raporunda, yapılan denetim türü, kapsamı, niteliği, mali tabloların önceki dönemle karşılaştırılabilir olması, muhasebe kayıtlarının TMS’ye uygunluğu, denetim faaliyetini sınırlandıran işlem ve belirsizliklerin olup olmadığı, işletmenin sürekliliği kavramını riske sokan gelişmelerin olup olmadığı hususlarını içerir. Raporun esas bölümünde, bu
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porunun denetimi için de ayrı rapor17 düzenlenecektir.18 Bununla birlikte
esas denetçinin uygunluk denetimi ve faaliyet denetimine ilişkin görevleri, Kanunda öngörülmüş olan konular itibariyle sınırlıdır.19 Ancak Kanun,
uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi kapsamına giren konular itibariyle
esas denetçinin denetlemiş olduğu şirketin mali durumunun da irdelenmesini istemekte, onun şirketin performansı ve geleceği hakkında ulaştığı görüşlerine önem vermektedir.
Denetçi, gerçekleştirdiği denetim sonucunda ulaştığı görüşü esas olarak denetim raporunda açıklar.20 Ancak Kanun, denetim raporunun değil,
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“görüş yazısı”nın kamuyla paylaşılmasını uygun görmüştür. Görüş yazıları, esasen özet raporlardır. Bu itibarla denetçi, denetimin sonucunu görüş
yazısında açıklar. Görüş yazısı, denetimin konusunu, türünü, niteliğini ve
kapsamını içermesinin yanı sıra denetçinin değerlendirmelerini de içerir.
Buna göre, “olumlu görüş yazısı”nda21 denetçi, şirketin mali tabloları
ve faaliyet raporları hakkında Türkiye Denetim Standartları uyarınca yapılan denetim sonucunda TMS ve diğer gereklilikler bakımından herhangi
bir aykırılığa rastlanmadığını, denetim sırasında elde edilen bilgilere göre
şirketin mali tablolarının doğru olduğunu, mal varlığı ile finansal duruma
ve karlılığa ilişkin resmin gerçeğe uygun bulunduğunu ve tabloların bunu dürüst bir şekilde yansıttığını(T.C. Yasalar, 1956 md. 403/1) yönetim kurulunun
finansal tablolara ilişkin konular bakımından sorumluluğunu gerektirecek bir
sebebin mevcut olmadığını belirtir. (T.C. Yasalar, 1956 md. 403/2)
Esas denetçi, denetim sonucunda “olumlu görüş yazısı” dışında, denetimin sonucuna göre “sınırlı olumlu görüş yazısı” ve “olumsuz görüş
yazısı” verebilir. Bunların dışında denetçi farklı içerikte bir görüş yazısı
veremez. Çekinceleri varsa denetçi, olumlu görüş yazısını sınırlandırabilir veya olumsuz görüş verebilir. Sınırlandırılmış olumlu görüş, finansal
tabloların şirketin yetkili kurullarınca düzeltilebilecek aykırılıklar içerdiği ve bu aykırılıkların tablolarda açıklanmış sonuca etkilerinin kapsamlı
ve büyük olmadığı durumlarda verilir. Sınırlamanın konusu, kapsamı ve
düzeltmenin nasıl yapılabileceği sınırlandırılmış olumlu görüş yazısında
açıkça gösterilir. (T.C. Yasalar, 1956 md. 403/3) Şirket defterlerinde denetimin standartlara uygun bir şekilde yapılmasını ve sonuçlara varılmasını
engelleyen nitelikte belirsizlikler varsa veya bu nitelikteki bilgilere ulaşılması şirket tarafından kısıtlanmışsa, denetçi gerekçelerini açıklayarak
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hususlarla birlikte şirketin defter tutma sistemi, mali tabloların raporlama standartlarına
uygun olup olmadığı, şirket yönetim kurulunun gerekli açıklamaları yapıp yapmadığı, istenen belgeleri verip vermediği; özel bölümünde de mali tablo ve defterlerin öngörülen
hesap planına uygun olarak tutulup tutulmadığı, dürüst resim ilkesine uyulup uyulmadığı
belirtilir. (Tekinalp, 2010 p 49,50)
21 Olumlu görüş yazısı, şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun Türkiye
Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmedeki finansal raporlamaya ilişkin hükümlere uygun olduğunun denetçi tarafından açıklanması ve doğrulanması olup, tabloların
sonuçları hakkında genel kurulun karar alabileceği anlamına gelir ve bu sebeple yöneticilerin ibrası için hem esas olur, hem de dayanak oluşturur.(TTK md 43 madde gerekçesi)
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22 Olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan durumlarda genel kurul,
söz konusu finansal tablolara dayanarak, özellikle açıklanan kâr veya zarar ile doğrudan
veya dolaylı bir şekilde ilgili olan bir karar alamaz. Bu hâllerde yönetim kurulu, görüş
yazısının kendisine teslimi tarihinden itibaren dört iş günü içinde, genel kurulu toplantıya
çağırır ve görevinden toplantı gününde geçerli olacak şekilde istifa eder. Genel kurul yeni
bir yönetim kurulu seçer. Yeni yönetim kurulu altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye
ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatır ve bunları denetleme raporu ile birlikte
genel kurula sunar. Sınırlı olumlu görüş verilen hâllerde genel kurul, gerekli önlemleri ve
düzeltmeleri de karara bağlar.(TTK md 403/5)
23 Açıklamalar olumsuz görüş yazısının sonuçlarının yöneticiler ve şirket açısından ne
kadar ağır olduğunu göstermektedir. Bu sebeple denetçi ancak, büyük ve geniş kapsamlı
aykırılıkların bulunması, durumun açık ve kanıtlanmış olması halinde olumsuz görüş yazısı vermelidir. Resme değil, yoruma ve değerlendirmelere dayalı olumsuz görüş Tasarının
sistemiyle bağdaşmaz. Şartları varsa olumsuz görüş yazısı verilmesi sadece denetçinin takdirine kalmış bir seçenek değil, aynı zamanda kanunî bir yükümdür.(TTK md 403 madde
gerekçesi)
24 Olumsuz görüş yazısı şirketin kurumlar vergisi beyannamesi vermesi yükümünü ortadan kaldırmaz ve bu beyannamenin hazırlanmasına, matrahın belirlenmesine olumsuz etki
yapmaz; böyle bir bahaneye haklılık kazandırmaz. Çünkü, bugün Türk hukukunda ticarî
ve malî bilânço tamamen ayrılmıştır; her iki bilânçonun ilkeleri farklıdır. .(TTK md 403
madde gerekçesi)
25 Tasarı bu halde Alm. POK. 256 ncı paragrafında olduğu gibi, yıl sonu finansal tablolarının bâtıl olduklarına ilişkin bir hükme yer vermemiştir. Böyle bir hüküm, butlan sebeplerinin ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarır ve denetçi raporuna bir
çeşit mahkeme kararı gücü tanımak anlamını taşırdı. Nitekim, Almanya’da böyle hükümler
bulunmaktadır. Kaçınma yazısının aynı zamanda butlanın saptanması anlamını ifade etmesi
uygun görülmemiştir. Ancak, öğretinin ve mahkeme kararlarının bu sonuca varmalarının
yolu açıktır. Bunun gibi, genel kurulun, gerçek durumun ortaya konulması için, yeni finansal tabloların çıkarılması ve yeni bir faaliyet raporunun hazırlanması yönünde karar alma-
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görüş vermekten kaçınabilir ki görüş vermekten kaçınma olumsuz görüş
yazısının öngördüğü hukuki sonuçları doğurur.22 Denetçi görüş vermekten
kaçınma yargısı için gösterdiği gerekçeleri kanıtlamak zorunda olmadığı
gibi bu doğrultuda kanıtlara sahip olması da gerekli değildir. (T.C. Yasalar,
1956 md. 403/4)
Denetçinin olumsuz görüş yazısı vermesi halinde,23 söz konusu mali
tabloların sonuçlarına dayanılarak hiçbir karar alınamaz. Çünkü, artık denetlenen şirketin yıl sonu mali tablolarının, faaliyet döneminin sonuçlarını
belirleyemediği, belirlemeye uygun olmadığı anlaşılmıştır. Açıklanan sonuçlar, başka bir anlatımla, kâr veya zarar gerçek değildir; gerçek sonucu
yansıtmamaktadır.24 Ancak bu durum, şirket mali tablolarının batıl olduğunu da göstermez.25

85

MALİ

ÇÖZÜM

Mart - Nisan 2011

Sınırlı görüş yazısı, somut olaya göre bir değerlendirmeyi gerektirir.
Bu somut olayın mali tablolar üzerindeki etkisi, olumlu görüş verilmesini
engelleyecek nitelikte değilse, sınırlı görüş yazısı gündeme gelir. Aslına
bakılırsa bu yönüyle sınırlı görüş yazısı, bir çeşit şartlı olumlu görüş verme
niteliğini taşımaz;26 bu da olumlu görüş olarak değerlendirilir.27 Bununla
birlikte istisna teşkil eden bir olayın28 dışında mali tabloların bütün olarak
doğru düzenlendiği ve mali tablolara güvenilebileceği anlatılmak istenir.
Anlaşılacağı üzere Kanun, denetçinin denetim sonucu ulaştığı görüş
yazısının, muhakkak bir hukuki sonuç yaratmasını öngörmekte, şirket için
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sı zorunluğunu ortaya koyan kanunî bir düzenlemeye de gidilmemiştir. Bu yolda kanunî
düzenleme genel kurulun hareket alanını daraltır, belli sürelere uyulması gibi şartların da
kanunen düzenlenmesini gerektirirdi. Oysa, genel kurulun mevcut yönetim kurulunu görevden alıp, yeni bir kurul seçmesine ve ona gerçek resmi veren finansal tabloları çıkarması
talimatını vermesine ve yeni tabloları, denetçiye denetletmesine engel yoktur; yapılması
gereken de budur. Bunun planlamasını, zaman programını, somut olayın özelliklerine göre
genel kurul yapmalıdır.(TTK md 403 madde gerekçesi)
26 Bu yazı ne çekinceli görüş yazısı ne de olumsuz görüş yazısı olarak işleme tâbi tutulabilir. Sistemimizde çekinceli (ihtirazî kayıtlı) görüş yazısı yoktur. Denetlemeye ilişkin hükümlerin temelinde yatan düşünce, yıl sonu finansal tablolarının “sonuç belirleme” işlevine
uygun olup olmadığının denetçi tarafından açıklanmasıdır. Denetçi, genel kurula, yıl sonu
finansal tablolarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını, gösterilen kâr ve zarara güvenilip güvenilmeyeceğini bildirmelidir. Sınırlı olumlu görüş yazısında yer alan “sınır”, denetçinin
kendisini sorumluluktan korumak için koyduğu çekinceleri ifade etmez, sonuçlara ne kadar
ve ne ölçüde dayanılabileceğini gösterir. “Sınır”ın bu anlamı Tasarının özelliğidir ve denetçiye bu yönde sınırlı olumlu görüş yazısı yazma görevini yükler. (TTK md 403 madde
gerekçesi)
27 Kavramdan da anlaşılacağı üzere “sınırlı olumlu görüş yazısı”, olumlu bir yazıdır.
Bu yazı denetçinin vardığı sonucun esas itibarıyla, hatta büyük çapta olumlu olduğunu
ifade eder. Bu “olumlu” kanı nesneldir ve yazının yorumunu da belirli kurallar altına sokar. Türkiye Muhasebe Standartları gereği gibi uygulanmış olup da, sadece bazı sonucu
değiştirmeyen veya etkilemeyen aykırılıklar varsa; temel hatalar, aldatmalar, hileler, aykırılıklar, peçelemeler, gizlemeler, başka türlü göstermeler mevcut değilse; belgesiz kayıt yapılmamışsa, dayanak belgeler sahte değilse, envanterle oynanmamışsa; aykırılıklar önemli
tutarlara varmayan, ihmâl edilebilen tahsil/tahakkuk ilkesi benzeri uygulamalardan, iskontolardan, değer düzeltmelerinden hatta aktifleştirmelerden doğuyorsa, sınırlı olumlu görüş
verilebilir. Öğreti ve mahkeme kararları sınırlı olumlu görüş ile olumsuz görüş arasındaki
sınırı çizecektir. (TTK md 403 madde gerekçesi)
28 Bu nitelikteki önemli olaylara örnek, kabul edilebilir bir muhasebe ilkesi aykırılığı,
önemli bir olayın vurgulanması,(bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan önemli olaylar,cari
dönem mali tablolarının önceki yıl tablolarıyla karşılaştırılabilirliğini bozan muhasebe sorunları, dipnotlarda açıklanmış önemli belirsizlikler) verilebilir.
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29 YTTK md 336, 343, 351, 586
30 Şirketin kuruluşuna ilişkin denetleme raporu bir veya birkaç işlem denetçisi tarafından
verilir. İşlem denetçisi kuruluş raporunda, payların tamamının taahhüt edildiğini; kanunda
veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan pay bedellerinin en az tutarlarının kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını; buna ilişkin banka mektubunun kuruluş belgeleri arasında
yer aldığını; bu yükümlülüğün herhangi bir şekilde dolanıldığına ilişkin bir belirti bulunmadığını; ayni sermaye ve devralınan ayınlar için mahkemece atanan bilirkişilerce değerleme yapıldığını, mahkemece bir kararla onaylanan raporun dosyaya sunulduğunu; kurucu
menfaatlerinin kanuna uygun olduğunu; kurucular beyanı ile ilgili açık bir uygunsuzluğun,
aşırı değerlemenin, işlemlerde görünür bir yolsuzluğun bulunmadığını ve diğer kuruluş belgelerinin mevcut olduğunu, gerekli noter onaylarının ve izinlerin alındığını gerekçeleriyle
ve hesap verme ilkesinin gereklerine uygun olarak açıklar.
31 Hesap döneminin kapanmasından sonra veya yönetim kurulunun istemi üzerine daha
önce, bir işlem denetçisi yeni payların ihracının kanuna, esas sözleşmeye ve gereğinde ihraç
izahnamesine uygun olup olmadığını inceler. (YTTK md 469/1)
32 Birleşmeye katılan şirketlerin; birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve birleşmeye
esas oluşturan bilançoyu, bu konuda uzman olan bir işlem denetçisine denetlettirmeleri
şarttır. (YTTK md 148/1)
33 Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının denetlenmesine 148 inci madde hükmü
kıyas yoluyla uygulanır. (YTTK md 170/1)
34 Şirket, tür değiştirme planını, tür değiştirme raporunu, tür değiştirmede esas alınan
bilançoyu işlem denetçisine denetlettirir. (YTTK md 187/1)
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bir belirsizlik kaynağı olmasını engellemektedir. Kuşkusuz bu niteliği ile
denetçinin de verdiği görüş yazısı itibariyle hukuki sorumluluğu da artmaktadır. Denetçi bu nitelikteki bir sorumluluktan kurtulabilmek için şartlı
görüş verme imkanına sahip değildir. Denetim kapsamının sınırlandırılması yada muhasebe işlemlerinde TMS’ye uyulmaması gibi haller nedeniyle,
bu haller için denetçinin şartlı görüş verme olanağı olmadığından, denetçi
ya olumsuz görüş yazısı verecek yada aynı hukuki sonucu doğuracak nitelikte görüş bildirmekten kaçınacaktır.
b.İşlem denetçisi: Kanunda dolaylı olarak “…şirketin kuruluşunu29,30
sermaye artırımını (T.C. Yasalar, 2011 md. 458,462),31 azaltılmasını(T.C.
Yasalar, 2011 md. 473), birleşmeyi,32 bölünmeyi,33 tür değiştirmeyi,34 menkul kıymet ihracını (T.C. Yasalar, 2011 md. 505) veya herhangi bir diğer
şirket işlem ve kararını denetleyen işlem denetçisi…” olarak tanımlanmıştır. (T.C. Yasalar, 2011 md. 554) Sermaye kaybı veya borca batık olmasında (T.C. Yasalar, 2011 md. 376), ek ödeme yükümlülüğünde(T.C. Yasalar,
2011 md. 605) de bu denetçi, denetim işlevi üstlenmektedir. Bu ibarede
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geçen “işlem” kavramı, çok taraflı bir hukukî işlem olan bir genel kurul
kararı bağlamında yürütülüp kanunda öngörülen sonuca ulaşan bir hukukî
süreci ifade eder.(Tekinalp, 2010, p 38) Bu sürecin kanuna uygunluğunun
denetimi, menfaat sahipleri adına işlem denetçisi tarafından gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. Aslına bakılırsa, işlem denetçisinin esas denetçiden farklı düşünülmüştür. İşlem denetçisi, duruma göre bir avukat, bir mühendis, bir mimar, bir muhasebeci, bir işletmeci olabilir. .(Tekinalp, 2010,
p 38) Bu yargıyı, işlem denetçisine ilişkin olan yasa hükümleri pek desteklememektedir. Hatta, esas denetçinin olunmasını düzenleyen hükümde
yer alan “Bu madde hükümleri, 554 üncü maddede öngörülen işlem denetçilerine de uygulanır.” hükmü dikkate alınırsa, esas denetçi olabilmek
için aranan şartlar, işlem denetçisi olabilmek için de geçerlidir. Dolayısıyla
Kanuna göre işlem denetçisinin de SMMM ve YMM unvanı almış olan
meslek mensuplarından oluşması gerekir.
Anlaşıldığı üzere, işlem denetçisinin üstleneceği işlev, muhasebe (mali
tablolar) denetimi değil, uygunluk denetimidir.35 Bu denetçinin, konusunda “uzman” olma niteliği, sadece birleşme işlemlerinin denetiminde
aranmıştır. (T.C. Yasalar, 2011 md. 148) Denetçinin uzmanlık alanında
bu belirleme birleşme hükümlerinde öngörüldüğünden, uzmanlık alanının
“şirketlerin birleşmesi” ile ilgili olduğu sonucuna varılabilir. Ancak hüküm
uzmanlığı, “birleşme” işlemlerinde değil, “konusunda” öngörmüştür. Anlaşılan odur ki işlem denetçisinin duruma göre bir avukat, bir mühendis, bir
mimar, bir muhasebeci, bir işletmeci olabilmesi niteliği de bu hükümdeki
“konusunda uzman” ibaresinden türetilmektedir. Ancak bu tür mesleklerin
tekelci faaliyette bulunma nitelikleri bulunduğundan, meslek mensupları
kendi mesleki alanları dışındaki alanlarda faaliyet gösteremezler. Kaldı ki,
birleşmenin denetlenmesi, birleşme sözleşmesinin, birleşme raporunun ve
birleşmeye esas oluşturan bilânçonun denetlenmesi demektir. (T.C. Yasalar, 2011 148 madde gerekçesi) Bilançonun denetlenmesi, muhasebe denetimi anlamına gelir ki, mühendis olan işlem denetçisinin esas denetçinin
görev sahasına giren bu nitelikte bir denetimi gerçekleştirme yetkisi yoktur. Bu özel belirleme dışında işlem denetçisinin niteliklerini belirleyen
35 Uygunluk denetimi, bir örgütün mali işlerinin ve faaliyetlerinin önceden belirlenmiş
usullere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla incelenmesidir.(Kepekçi, 2004 s 3)“
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36 “Belirli” ile, belli türde, nitelikte ve önemde olay kastedilmemiştir. “Belirli”, olay bağlamında tanımlanabilen, içeriği ve sınırları belirli olan, genel nitelik taşımayan anlamına
gelir. Belirli konu şirketin herhangi bir işi, işlemi, kararı, finansal durumu, finansman ihtiyacı, hakim şirketin (işletmenin) kararları veya şirkete verdiği kayıplar olabilir.(YTTK md
438 madde gerekçesi)
37 (1)Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde
ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.
(2) Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını
isteyebilir.(YTTK md 438)
38 Umumi heyet bazı muayyen hususların tetkik ve teftişi için lüzumu halinde hususi
murakıp seçebilir.
    Umumi heyetin toplantı vaktinden itibaren en az altı ay önceden beri esas sermayenin
en az onda birine muadil paylara sahip oldukları sabit olan pay sahipleri; son iki yıl içinde
şirketin kuruluşuna veya idare muamelelerine mütaalik bir suiistimalin vuku bulduğunu
veya kanun yahut esas mukavele hükümlerine önemli bir surette aykırı hareket edildiğini
iddia ettikleri takdirde, bunları veya bilançonun gerçekliğini tahkik için hususi murakıplar
tayinini umumi heyetten isteyebilirler. Bu talep reddolunduğu takdirde lüzumlu masrafları
peşin ödemek, dava neticesine kadar merhun kalmak üzere sahip oldukları pay senetlerini
muteber bir bankaya tevdi etmek şartıyla mahkemeye müracaat hakkını haizdirler.
    Bu talebin mahkemece kabul edilebilmesi için iddia olunan hususlar hakkında kafi delil
ve emare gösterilmesi lazımdır. Mahkemece talep reddolunduğu veya tahkikat neticelerine
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hüküm yukarıda sözü edilen esas denetçiye ilişkim kuralların kıyasen uygulanmasını öngören hükümdür.
İşlem denetçisinin Kanunla öngörülmüş sınırlı alanda uygunluk denetimi ile yetkilendirilmiş olmasının, denetçilik mesleği bakımından pek
bir anlamı yoktur. İşlem denetçisi de esas denetçi gibi, Türkiye’deki yasal “serbest denetçilik” mesleğinin bir mensubu olmak durumundadır ki
SMMM yada YMM unvanını taşımayanların işlem denetçisi olabilmeleri,
Kanunda öngörülen tekelci faaliyette bulunma kuralına aykırıdır. Kaldı ki
işlem denetçisinin faaliyet alanının uygunluk denetimi olması, onun denetçilik mesleği ile olan bağının koparılmasına değil, bilakis bu bağın daha da
güçlendirilmesine ve denetçilik temelinde faaliyetin bütünleştirilmesine ve
disipline edilmesine gerekçe oluşturur.
c.Özel denetçi:Kanun, çok özel durumlar için özel denetçiye fonksiyon
yüklemiştir. Aslına bakılırsa özel denetim yada bu denetimi gerçekleştirecek olan özel denetçi, belirli36 olayların açıklığa kavuşturulmasını sağlayan kişidir.37 Bu müessese, halen yürürlükteki Kanunda da mevcuttur.38
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Ancak bu müessesenin uygulamada çalışmasını engelleyen hususları dikkate alınarak, sakınca olarak çıkan bu gibi haller için özel denetçi tarafından “özel denetim” yapılması öngörülmüştür.39
Özel denetim pay sahiplerince sadece belirli olayların açıklığa kavuşturulması için değil, bazı hallerde (şirketin topluluk şirketleri tarafından
bazı belirli hukuki işlemler veya uygulanan yöntemler dolayısıyla kayba
uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla denkleştirme yapılamaması) (T.C. Yasalar, 1956 md. 406/1b) şirketin hakim şirketle yada topluluk şirketleriyle
olan ilişkilerinin denetlenmesi amacıyla başvurulabilir. Esas denetçinin,
şirketin hakim şirketle yada topluluk şirketiyle ilişkilerinden kaynaklanan
sebeplerle şirket mali tablolarının denetimi sonucunda sınırlı olumlu görüş
yada görüş bildirmekten kaçınma yargısına ulaşmışsa, Kanun pay sahiplerinin özel denetçinin denetimine başvurmalarını öngörmüştür.40 Dolayı-
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göre iddia varit görülmediği takdirde kötü niyetle hareket ettiği ispat edilen pay sahipleri,
şirketin bu yüzden gördüğü zarardan dolayı müteselsilen mesuldürler.
    Hususi murakıp tayini talebi mahkemece reddolunur ve murakıpların verecekleri rapora
göre bu talebin haklı sebebe dayanmadığı anlaşılırsa, kötü niyetle hareket ettikleri ispat
edilen pay sahipleri, şirketin bu yüzden gördüğü zarardan müteselsilen mesuldürler.(TTK
md 348)
39 Birinci fıkrada hükme bağlanan özel denetim istemi her pay sahibine tanınmış birel
bir haktır. Pay sahibinin bu hakkı genel kurulun iradesini bağlayan bir öneri hakkı değildir.
Oylanması zorunlu olmakla birlikte genel kurul öneriyi reddedebilir. Ancak, genel kurulun
talebi reddetmesinin önemli bir sonucu vardır: Red üzerine azlık, mahkemeden özel denetçi atanmasını talep edebilir; yani genel kurulun reddi ortaya azlık hakkını çıkarır. Sistem,
genel kurulun red kararıyla talebin etkisiz kalmasına olanak bırakılmayacak tarzda oluşturulmuştur. Ayrıca, taleple birlikte denetim mekanizmasının harekete geçmesi sağlanmıştır.
Gerçekten bir pay sahibi özel denetim talebinde bulunmuşsa, genel kurulun bu talebi reddetmesi mekanizmayı durdurmadığı gibi, genel kurul talebi kabul edip, istediği kişiyi özel
denetçi seçerek denetimin istediği gibi yapılmasını sağlayamayacaktır. Her iki halde de,
özel denetçiyi mahkeme seçecek, özel denetim gerçekleşecektir. Bu, kurumu işlemezlikten
kurtaracak önemli bir yeniliktir. Pay sahibinin genel kurulda özel denetim talebini yapabilmesi için gündemde bu konuda madde bulunması şart değildir. Gündeme bağlılık ilkesi
bu kurumu işlemezliğe mahkum etmektedir. Nitekim 6762 sayılı Kanunun altmış yıllık
uygulamasında söz konusu şartın sakıncaları açıkça görülmüş, hüküm nadiren uygulanabilmiştir. Zaten İsv. BK 700 (3)’de de özel denetim isteminin gündeme bağlılık ilkesinin bir
istisnası olduğu açıkça belirtilmiştir. (YTTK md 438/1 madde gerekçesi)
40 1a)Denetçi, şirketin hâkim şirketle veya topluluk şirketleriyle ilişkileriyle ilgili olarak
sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa veya b) Yönetim kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı belirli hukuki işlemler veya uygulanan önlemler dolayısıyla kayba
uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla denkleştirme yapılmadığını açıklamışsa, herhangi bir
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pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından şirketin, hâkim şirketle veya hâkim şirkete bağlı şirketlerden biriyle olan
ilişkisini incelemek üzere özel denetçi atanabilir. (YTTK md 406) Denetçi, işlem denetçisi,
özel denetçi, riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hâkim şirketle
veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş
bildirmişse, bağlı şirketin her pay sahibi, bu konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla,
şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını
isteyebilir. (YTTK md 207)
41 İç denetim, örgüte hizmet etmek amacıyla örgütün faaliyetlerini incelemek ve değerlemek amacıyla örgüt içinde kurulmuş bağımsız bir değerleme fonksiyonudur. Denetçinin
türüne göre yapılan sınıflandırmaya göre bu denetim şekli de mali denetimi, uygunluk denetimini ve faaliyet denetimini içerebilir.
42 Örgüt faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçme ve değerleme amacı güder.
43 Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az onda birini,
halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî
değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.(YTTK
md 439/1)
44 Mahkeme istemi yerinde görürse, istem çerçevesinde inceleme konusunu belirleyerek
bir veya birden fazla bağımsız uzmanı görevlendirir. Mahkemenin kararı kesindir. (YTTK
md 440/2)
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sıyla bu noktada özel denetim, şirketin hakim şirketle yada topluluk şirketleriyle olan ilişkilerin hukuksal niteliğinin aydınlatılması ve ortaya çıkan
sorunun çözümlenmesinin aracı olarak görülmüştür.
Aslına bakılırsa, Kanunda özel denetçinin yönetim faaliyetlerinin denetiminde görevli olduğuna dair hükümler de bulunmaktadır. Kanunun
öngördüğü “Şirket yönetimi ya da onun bazı bölümlerinin denetimi için
özel denetçi seçimi” ibaresinde, bu anlayış hakimdir. (T.C. Yasalar, 2011
md. 618/3b) Bu anlayıştan hareketle, özel denetim faaliyetinin bir anlamda daha çok önemli yönetim kontrol aracı niteliğinde olan “iç denetim”41
yada “faaliyet denetimi”42 işlevini üstlenmiş olduğu söylenebilir.
Özel denetçinin tayini, esas denetçi yada işlem denetçisinde olduğu
gibi şirketin yetkili organlarına değil, “şirket merkezinin bulunduğu yer
asliye ticaret mahkemesi”ne verilmiştir.43 Bu şekilde tayin edilecek denetçi yada denetçiler “bağımsız uzman” olmak durumundadırlar.44 Bu husus
dikkate alınarak, “özel denetçinin de SMM ve YMM olması şart değildir.”
yargısı ileri sürülmektedir.(Tekinalp 2010 p41) Bu yargıya, işlem denetçisi
için öngördüğümüz gerekçelerle katılmak mümkün değildir. Zira özel de-
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netçiden beklenen yarar, belirli olayın açıklığa kavuşturulmasıdır ki bu durum konuya ilişkin olarak sağlıklı bir saptamanın yapılmasını (olaya ilişkin
tarafsızca kanıt toplanması ve kanıtların değerlendirilmesini) ve sonucun
ilgililere raporlanmasını (T.C. Yasalar, 2011 md. 441/4 ve 442/1) gerektirir.
Bu iş de tam anlamıyla bir denetim faaliyetini tanımlar.
3.Kanun, “bağımsız denetleme kuruluşlarını” denetçi kabul etmiştir. Daha doğru bir ifadeyle, mali tabloların denetimi, esasta “bağımsız
denetleme kuruluşu” tarafından gerçekleştirilir. Bağımsız denetleme kuruluşu da esasları yönetmelikle belirlenecek olan tüzel kişiliği haiz bir
şirket olarak örgütlenecektir. Bu durum, gerçekte bünyesinde meslek
mensubu olan gerçek kişi ile hukuken denetleme görevini üstlenen tüzel
kişi arasındaki ilişkiler ve sorumluluklar açısından ikilemler doğurmaktadır.
a.Hukukta kişiler, haklara ve borçlara sahip olan varlıklardır. Bu nedenle kişi, her hal ve takdirde hak ehliyetine45 sahipliği ifade eder. Kişi
kavramı, hukuki kavram olarak değerlendirildiği için, kapsamına sadece
gerçek kişiler (insanlar) değil, tüzel kişiler46 (kurumlar) de girer. Bununla birlikte kişi ile kişilik kavramları arasında farklılık söz konusudur. Bu
itibarla hak ehliyetinin yanı sıra hukuk düzeninin bir takım özel sonuçlar
bağladığı kişisel durumları dikkate alan “fiil ehliyeti”47 kavramı ortaya
çıkmıştır.
Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü
niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.
(T.C. Yasalar, 2001 md. 48) Bununla birlikte, tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kaza-
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45 Her insanın hak ehliyeti vardır.
Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada
eşittirler. (MK md 8)
46 Başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca
özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel
kişilik kazanırlar.
Amacı hukuka veya ahlâka aykırı olan kişi ve mal toplulukları tüzel kişilik kazanamaz.
(MK md 47)
47 Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir.
(MK md 9)
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48 Tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır.
Organlar, hukukî işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar.
Organlar, kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumludurlar. (MK md 50)
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nırlar. (T.C. Yasalar, 2001 md. 49) Belirtilen hükümlerden anlaşılan, her
gerçek kişinin hak ehliyetine sahipken, fiil ehliyetine sahip olmadığı;
buna karşılık her tüzel kişinin fiil ehliyetine sahipken, hak ehliyetine
sahip olamadığıdır. Bu sonucun konumuz açısından önemi, denetçilik
mesleğinin “sadece insana özgü bir nitelik” taşıyıp taşımaması nedeniyle, tüzel kişi olacak olan bağımsız denetleme kuruluşlarının, denetçilik
mesleğini icra edebilmeleri bakımından “hak ehliyeti”ne sahip olmaları hususudur. Öyle anlaşılmaktadır ki Kanun, mesleki bakımdan icrası
sadece insana özgü bir nitelik taşıyan denetçilik faaliyetini gerçekleştirme
yetkisini, bu konuda hak ehliyetine sahip olmayan bağımsız denetleme kuruluşlarına vermiştir.
Kuşkusuz mesleki faaliyetle ilgili yukarıdaki değerlendirme, tüzel kişilerin denetim faaliyeti ile ilgili olarak hukuki ilişki kuramamaları anlamına
gelmemelidir. Doğaldır ki, hukuk sistemi denetim faaliyetinde bulunmak
üzere tüzel kişiliği haiz bağımsız denetleme kuruluşlarının kurulmasını yasaklamamıştır. Bu itibarla bağımsız denetim kuruluşları da hukuki işlem
niteliğindeki denetim faaliyetlerini bünyelerinde istihdam edecekleri “denetçi” niteliğini taşıyan gerçek kişilerle ifa edecektir.48 Dolayısıyla mesleki olarak denetçi sıfat ve unvanı, tüzel kişiliği olan bağımsız denetleme
kuruluşunca değil, ancak bünyesinde faaliyet gösteren gerçek kişi meslek
mensubunca kullanılabilir.
Bunun böyle olmasını gerektiren sebepler çoktur. Genel kabul görmüş
denetim standartları, denetçinin yeterli teknik eğitime ve ehliyete sahip
olmasını öngörür. Bu anlamda eğitim şartı olarak muhasebe ve mali hukuk
alanında asgari lisans düzeyinde bir mezuniyetinin olması, alanında belli
bir süre staj yaparak tecrübe kazanmış olması ve nihayetinde de ehil noktasına geldiğini mesleki yeterlik sınavını başarıyla vermesi gerekir. Gene
bu standartlardan biri de “denetçinin bağımsızlığı”dır. Bağımsızlık için
gerekli olan iki unsur; dürüstlük ve tarafsızlık ancak insana özgü bir
niteliktir. Aynı şekilde denetim faaliyeti, bir değerleme işlemi niteliğinde
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olduğundan, denetim esnasında gerekli “mesleki özen ve dikkat”in gösterilmesi de ancak gerçek kişinin özelliklerinden biridir.
Medeni Kanun, tüzel kişilere ilişkin hak ehliyetinin belirlenmesine
yönelik bu hükümlerinden, kamu tüzel kişileri ile ticaret şirketleri hakkındaki kanun hükümlerini saklı tutmuştur. (T.C. Yasalar, 2001 md. 55)
Nitekim Kanun, ticaret şirketlerine ilişkin hak ehliyeti konusunda, MK md
48 hükmüne göndermede bulunularak, bu hükümde belirlenmiş esasın ticaret şirketleri için de geçerli olduğu kabul etmekte fakat “Bu husustaki
kanuni istisnalar saklıdır.” denilmek suretiyle, ticaret şirketlerinin “insana
özgü niteliklerine bağlı durumları” için hak ehliyetlerinin varlığını geçerli
görmektedir.49 Kuşkusuz bu yaklaşım, ticaret şirketlerinin “tacir” olarak
algılanması bakımından doğrudur. Ancak dış denetim mesleği bakımından bu doğruluk, tartışmaya açıktır. Öncelikle denetimle ilgili olan meslek
mensupları için uymaları gerekli “ticaret yasağı” söz konusudur. Yani denetçiler mesleki faaliyetlerinde “tacir” gibi hareket edemezler. Aynı şekilde
tacir olmanın belli bir mesleki koşulu yoktur; denetçiler için ise hak ehliyeti bakımından belirlenmiş koşullar vardır. Bütün bunlara ilave olarak, denetçilik mesleğinde faaliyet kamusal alana giren bir yetkilendirme
ile gerçekleşmekte, yetkisiz olanların ise faaliyette bulunmaları mümkün
olmamaktadır. Bütün bunlar, Kanunun ticaret şirketleri için benimsediği
hak ehliyeti anlayışıyla uyuşmamaktadır.
b)Kanun, denetçileri, kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket
alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumlu tutmuştur.50 Bu
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49 Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. (YTTK md 124/1) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.(YTTK md 125/1) Ticaret
şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır. .(YTTK md
125/2)
50 Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını,
hesaplarını denetleyen denetçi; şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, birleşmeyi, bölünmeyi, tür değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer şirket
işlem ve kararını denetleyen işlem denetçisi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine
getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. Kusuru iddia eden ispatlar.
(YTTK md 554/1)
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51 Birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları hâlinde, bunlardan her biri,
kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu
zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur. (YTTK md 557/1)
52 Müteselsil sorumluluk ağırlaştırılmış sorumluluk demek değildir. Bu tür sorumluluk,
birden çok kişinin birlikte verdikleri zarardan zarar görene karşı birlikte sorumlu olmaları
anlamına gelir. Yoksa, müteselsil sorumluluk, sorumluların tek başlarına sorumlu tutulsalardı bağlı olacakları sorumluluk rejiminden daha ağır şartlar içeren bir rejimle karşı karşıya
bırakılmaları şeklinde yorumlanamaz. Başka bir deyişle, müteselsil sorumluluk birden çok
kişinin, bu arada anonim şirketlere ilişkin hükümler çerçevesinde şirket yönetim kurulu
üyelerinin, mevcut zarardan, bu zararın birlikte verilen zarar olup olmadığı dikkate alınmaksızın sorumlu tutulmalarını haklı göstermez. (YTTK md 557/1 madde gerekçesi)
53 Müteselsil sorumluluğun uygulandığı hallerde, önce, sorumluların tek başlarına ve
birlikte verdikleri zarar birbirinden ayrılmalıdır. İkinci olarak birlikte verilen zararda da
kusurun ağırlığına ve diğer indirim olgularına göre farklılaştırılmış teselsüle gidilmelidir.
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sorumluluk, işlem denetçisi ve özel denetçi için de aynen geçerlidir. Aslına
bakılırsa bu zarar sorumluluğu, aynı koşullarda yani kanundan ve esas
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde, kurucular,
yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları için de “kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça”, geçerlidir. (T.C. Yasalar, 2011 md.
553/1) Aralarındaki tek farklılık, ilkinde sorumlunun (denetçinin) kusuru
olduğunu iddia eden taraf (şirket, pay sahipleri, şirket alacaklıları) ispatlamak zorundayken, ikincisinde kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlarının, kendi kusurlarının bulunmadığını kendilerinin
ispat etme yükümlülüklerinin olmasıdır.
Denetçinin kusur sorumluluğunda tartışma, sorumluluğun Kanunen denetçi olarak addedilen tüzel kişiliği haiz “bağımsız denetleme
kuruluşu”na mı, yoksa bu kuruluşta mesleki unvanıyla faaliyet gösteren gerçek kişi denetçiye mi ait olduğudur. Kanun, bağımsız denetleme kuruluşunun tüzel kişiliğini denetçi olarak kabul ettiğine göre, kusur
sorumluluğunun da tüzel kişiye ait olacağı sonucuna varılabilir. Yapılan
işlemlerden dolayı zarara uğrayanlar, bu zarar hem şirket yöneticilerinin, hem de denetçilerin fiillerinden kaynaklanmışsa, bunlardan her biri,
kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu
olurlar.51 Dolayısıyla müteselsil sorumluluk,52 müşterek faillerin varlığı
halinde ve bunların işledikleri kusurun derecelerine göre geçerlidir.53
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Sorumluluktan kurtulma anlamında ibra, genel kurulda olumlu olarak oy
kullanan pay sahiplerinin dava hakkını kaldırmaktadır.54
Denetçinin sorumluluğu, diğer kusurdan doğan zarar sorumlularının aksine, şirket alacaklılarına karşı da geçerlidir.55 Ancak denetçinin bu sorumluluğu kapsamında şirket varlıklarına yatırımda bulunanlar
yada daha genel anlamda “menfaat sahipleri” sayılmamıştır. Denetçinin
onayladığı mali tablolara dayanarak yatırım kararı verenler (menfaat sahipleri), sorumluluk kapsamında zarar gören taraf olarak Kanunda dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla denetçiye karşı açılan sorumluluk davasında
şirket alacaklıları, menfaat sahipleri anlamında mı kullanılmıştır? Bu eksikliğin, konu itibariyle Sermaye Piyasası Kanununun ilgi alanına girmesi
nedeniyle iradi olarak ortaya çıktığı düşünülse de, bu eksikliğin SPK kapsamı dışında kalan şirketler için önemli olduğu ve ciddi sakınca taşıdığı
da ortadadır. Zira, bir taraftan denetlenmiş şirket mali tabloların aleniyet
esasına bağlı olarak şirketin web sayfasında yayınlanması zorunluluğu getirilmekte; diğer taraftan da bu mali tablolara göre karar verenlerin, zarar
görmeleri halinde, sorumlu arayabilmelerinin önüne bir nevi yasal engel
konmuş olmaktadır. Bu durum, sorduğumuz sorunun yanıtının olumlu olmasını gerektir. Ancak zarara uğrayan menfaat sahiplerinin doğrudan “şirket alacaklısı” olma durumları hukuken mümkün değildir.
Aslında bu olumsuzluk, ilgililerin fiilleri nedeniyle şirketin zarar görmesi halinde, hukuken sadece ilgililerin fiilleriyle gerçekleştirdikleri şir-
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Böylece birlikte verilen zararda herbir tazminat yükümlüsüne isnat edilebilen zarar da belirlenmelidir. Teselsül tavanı içinde müteselsil sorumluluk gereği açığı kapama yükümü
aynen devam eder. Diğer yandan, bu ayrımı ve teselsül farklılaştırmasını zarara uğrayan
yapamaz. Bu sebeple, davacının zararın tamamını dava etmesine ve her bir davalının müteselsilen veya tek başına ödemesi gereken tazminat borcunu belirlemesini mahkemeden
talep etmesine izin verilmelidir. Aksi halde, davacı hem davayı açarken hem de dava sonrasında, aşamayacağı güçlükler ve çözemeyeceği sorunlarla karşılaşır. (YTTK md 557/1
madde gerekçesi)
54 Şirket genel kurulunun, sorumluluktan ibraya ilişkin kararı, ibranın kapsadığı açıklanan maddi olaylara ilişkin olarak, şirketin, ibraya olumlu oy veren ve ibra kararını bilerek
payı iktisap etmiş olan pay sahiplerinin dava hakkını kaldırır. Diğer pay sahiplerinin dava
hakları ibra tarihinden itibaren altı ay geçmesiyle düşer.(YTTK md 558/2)
55 Kanun şirketin borçlarını ödediği sürece alacaklının zarara uğramadığı varsayımını
kabul etmiştir. (YTTK md 555 madde gerekçesi)

ketin zararını tazmin etmeleri gerektiği anlayışından kaynaklanmaktadır.56
Kanun, iflas dahil doğrudan zarara uğrayan kişi olarak tazminat davasının
esas davacısının şirket olduğu gerçeğini bir varsayım olarak kabul etmiştir. (T.C. Yasalar, 2011 556 madde gerekçesi) Halbuki şirket mali tablolarının kusurlu denetimi nedeniyle, sadece şirket zarara uğramayabilir; şirketle
ilgili olan menfaat sahipleri de zarara uğrayabilirler. Bunların zararlarının,
şirketin zararlarının alınacak tazminatla telafi edilmesiyle giderilmesi düşünülemez. Zira bu kişilerin şirketçe alınacak tazminat tutarları ile hukuki
(nedensellik) bağları kurulamaz.
4.Aslına bakılırsa, bir meslek yasasında bulunması gereken hükümler, yasanın esas konusunu teşkil eden “denetlenecek ticari işletmeler”le
illiyet bağı kurularak Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Bu
yaklaşımın doğruluğu yada yanlışlığı üzerinde durmanın pratik bir yararı yoktur. Ancak, bu tür mesleki hükümlerin doğrudan Meslek Yasasında
değil de dolaylı nitelikte olarak bir başka yasada düzenlenmesinin taşıdığı
sakıncalar önemlidir. Aşağıda bu sakıncalara Türk Ticaret Kanununun “denetçiliğe” ait hükümleri göz önünde tutularak özetle değinilmiştir.
a.Tacirin hukukunu düzenleyen Yeni Türk Ticaret Kanunu, meslek olarak dış denetçiliği doğrudan düzenleyemediği için, bu işi “yönetmelik”le
halletme yolunu seçmiştir. “Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve
çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak
bir yönetmelikle düzenlenir.” hükmü, bu kestirme anlayışın tezahürüdür.
Oysa bu mesleğin düzenlenmesi konusunda halen lafız olarak da olsa yürürlükte olan 3568 sayılı Meslek Kanunu bulunmaktadır. Dolayısıyla bu
hüküm, 3568 sayılı Meslek Yasasındaki meslek mensuplarının bir ticaret
şirketi çatısı altında faaliyette bulunma zorunlulukları konusunda yönetmeliğin düzenlenebilmesi için verilmiş olan yetki ile sınırlı olmalıdır. Aksi
takdirde, denetimle ilgili meslek mensuplarının çalışma esasları ve nitelikleri konusunda hukuksal kaos ortaya çıkacaktır.
b. Yeni Türk Ticaret Kanunu, denetçilik mesleğine meslek sistematiği
56 Şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir pay sahibi isteyebilir. Pay sahipleri
tazminatın ancak şirkete ödenmesini isteyebilirler. (YTTK md 555/1)
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ve bütünlüğü içinde yaklaşmamıştır. Denetçilik mesleğini SMMM ve
YMM gibi işi “dış denetim” olan meslek mensuplarının yanı sıra avukat,
mühendis, mimar, hekim gibi işi başka bir mesleği icra etmek olan kişilerin
de ifa edebilmelerine izin vermiş gibi görünmektedir. Bu durumun, 3568
sayılı Kanun uyarınca uygulanabilmesinin mümkün olamayacağı, SMMM
ve YMM unvanları dışında başka bir mesleki unvanın kullanılamayacağı,
mesleki faaliyet tekelinin kurulabilmesi açısından bilinmelidir. Aksi takdirde Anayasal kuruluş olan kamu kurumu niteliğini taşıyan TURMOB
çatısı altında örgütlenen meslek mensuplarının, kendilerinden beklenen
mesleki disiplin içinde amaca uygun kamu hizmeti verme fonksiyonları
tamamen sekteye uğrayacaktır. Bu durum, hiçbir kimse yada zümrenin yararına olmayacaktır.
c. Yeni Türk Ticaret Kanunu, “meslek mensubu olmak” ile bu mesleğin “ancak bir ticaret şirketi çatısı altında ifa edilmesini sağlamak” işini kural olarak düzenleme açısından karıştırmıştır. Tüzel kişiliği olan
bağımsız denetleme kuruluşları, hiçbir şekilde denetçilik mesleğinin mensubu olma niteliğini taşıyamazlar. Şirketin kendisi doktor yada avukat
olamaz; ancak doktorlar yada avukatların sadece bir ticaret şirketi
bünyesinde faaliyette bulunmaları zorunluluğu kurala bağlanabilir.
Aksi takdirde meslek mensuplarının müşterileri ile olan hukuksal ilişkilerinde ve sonuçlarında kavram karışıklığı ortaya çıkar.
d. Yeni Türk Ticaret Kanunu, denetçilerin sorumluluğu konusunda
sadece şirketlerin ve dolayısıyla da ortakların hukukunun korunması
açısından yaklaşmıştır. Bu anlayışın yanlışlığı doğaldır ki ileri sürülemez.
Oysa ticaret şirketlerinin hukuksal ilişkileri kendileri ve dolayısıyla ortakları arasındaki ilişkilerden ibaret değildir. Menfaat grupları olarak özetlediğimiz çok sayıda ilgili ve ilişkili kişilerin, denetçilerin kanuna uygun
şekilde denetim faaliyetlerini sonuçlandırmamaları halinde, bundan zarar
görmeleri olasıdır. Bu durumda denetçilerin sorumluluğu kavramının, Kanunda düzenlenenden daha geniş kapsamlı bir kitleyi ilgilendirdiği açıktır.
Bu nitelikteki bir sorumluluğun konusu 3568 sayılı Yasa olmalıdır. Ancak
3568 sayılı Yasa da bu konuda tatmin edici nitelikte düzenlemelere sahip
değildir. Bu husus 3568 sayılı Yasada muhakkak düzenlenmelidir.
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57 Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mâlî müşavir, serbest muhasebeci mali
müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortaklarından biri ve bunların ortaklarının
yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler,
ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri;
a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse,
b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa,
c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir
ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya
sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin
yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü
derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa,
d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden
fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,
e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa,
f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında
denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi,
çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise,
g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,
h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla
pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde
etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa,
denetçi olamaz; ancak, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki yasağın
kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir.
58 Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği
denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az iki yıl
için değiştirilir. (YTTK md 400/2)
59 Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz. (YTTK md
400/3)
60 Kamu adına denetleyici tüzel kişiliği haiz bir üst kurum kurulup faaliyete geçinceye
kadar 400 üncü maddede öngörülen denetçilerin, denetlemelerini bu Kanun hükümleriyle
standartlara ve amaca uygun olarak yapmalarını sağlamak için, denetçiler yerinden ve in-
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e.Yeni Türk Ticaret Kanunu, denetçilik mesleği ile ilgili olarak oluşan
uluslararası gelişmeleri (denetçi bağımsızlığı,57 denetçi rotasyonu,58 denetim dışında başka konuda bir hizmet verememe,59 denetçinin denetlenmesi60 müesseselerini hükümlerine taşımıştır. Aslında bu olgu, TURMOB ve
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onun siyasi sorumluluğunu üstlenen Maliye Bakanlığı’nın yönetimsel görevlerindeki ihmallerinden kaynaklanan mesleğin çağdaşlaşmasındaki eksikliğin, gidermeye yöneliktir. Ancak bu eksikliğin tam tekamül
etmiş şekliyle yasal hükümlerle donatılmak suretiyle giderildiği söylenemez. Aksine, kural olarak değinilmiştir; ayrıntıları düzenlenmemiştir.
Aslına bakılırsa denetçilerin sorumluluklarının ve uyacakları (sırları ifşa
etme61 vb) yasakların düzenlenmesinin yeri, TTK değil, disiplin hükümlerinin de yer aldığı Meslek Yasasıdır. Nitekim bu tür uyulması gereken
yasaklar Meslek Yasasında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
5. Yeni Türk Ticaret Kanununun denetçilik mesleğine olan yaklaşımı
ne kadar tatmin edici olmaktan uzaksa, işletmelerin denetimi faaliyetine
olan yaklaşımı da o kadar çağdaş normlara uygun ve yakındır. Kanunun
denetim faaliyetine ilişkin olarak hemen göze çarpan olumlu yanları da
kısaca şöyle ifade edilebilir.
a. Yeni Türk Ticaret Kanunu, tüm sermaye şirketlerinin ve kobilerin mali tablolarının denetimini zorunlu tutmaktadır.62 Şirketlerin
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ternette, denetleme belgelerine erişim suretiyle ve ayrıca gerekli bilgileri de alarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenir. Bu üst denetimin usul ve esasları 400 üncü
madde uyarınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. (YTTK md geçici 3)
61 (1) Denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçi, bunların yardımcıları ve bağımsız denetleme kuruluşunun denetleme yapmasına yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst ve
tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdürler. Faaliyetleri sırasında öğrendikleri, denetleme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar.
Kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlal edenler şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı
şirketlere karşı sorumludurlar. Zarar veren kişi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir.
(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümün yerine getirilmesinde ihmali bulunan kişiler hakkında, verdikleri zarar sebebiyle, her bir denetim için yüzbin Türk Lirasına, pay senetleri
borsada işlem gören anonim şirketlerde ise üçyüzbin Türk Lirasına kadar tazminata hükmedilebilir. İhmalleriyle zarara sebebiyet veren kişilere ilişkin bu sınırlama denetime birden
çok kişinin katılmış veya birden çok sorumluluk doğurucu eylemin gerçekleştirilmiş olması
hâlinde uygulandığı gibi, katılanlardan bazılarının kasıtlı hareket etmiş olmaları durumunda da geçerlidir. (YTTK md 404)
62 (1)Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir.
Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.
(2) Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir.

MALİ

ÇÖZÜM

(3) Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,
denetleme raporunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik denetleme raporlarını etkileyebilecek nitelikteyse, finansal tablolar ile, birinci fıkra çerçevesinde yönetim
kurulunun yıllık faaliyet raporu yeniden denetlenir. Yeniden denetleme ve bunun sonucu,
raporda özel olarak açıklanır. Denetçi görüşünde de yeniden denetlemeyi yansıtan uygun
eklere yer verilir.(YTTK md 397)
63 Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa
bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.
Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:
“…ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan
bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli
finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.
i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna
ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere
ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları. (YTTK md 1524)
64 (1) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenen Türkiye Muhasebe
Standartları;
a) Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)
ve yorumları ile,
b) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Türkiye Finansal Raporlama Standartlarından
(KOBİ/TFRS) oluşur.
(2) Aşağıda sayılanlar TMS/TFRS ve Yorumlarını uygulamakla yükümlüdürler:
a) Bu Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ila (e) bendlerindeki sermaye
şirketleri,
b) TMS/TFRS ve Yorumlarını uygulamayı tercih edenler.
(3) Aşağıda sayılanlar KOBİ/TFRS’nı uygulamakla yükümlüdürler:
a) Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalan ve işletme yönetiminde yer almayan işletme sahipleri, işletmeye borç verenler ve kredi derecelendirme
kuruluşları gibi dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo düzenleyen işletmeler.
b) TMS/TFRS’nı uygulamayı tercih eden KOBİ tanımındaki işletmelerden tekrar KOBİ/
TFRS uygulamasına dönmek isteyen işletmeler.
(4) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, küçük ölçekli işletmeleri KOBİ/TFRS’ndan kıs-

Mart - Nisan 2011

mali tabloları ise, bilgi toplumu hizmetleri kapsamında şirketin kendi web
sayfasında yayınlanma zorunluluğu öngörülmektedir.63 Bu durum, meslek
mensuplarının verecekleri kamu hizmetlerinin kapsamını ve önemini arttıracaktır.
b. Yeni Türk Ticaret Kanunu, denetim faaliyetinde uygulanacak kriterleri de kurallara bağlamıştır. Denetimde esas alınacak “uluslararası
muhasebe standartları”,64 işletmelerin muhasebe işlemlerinde uygu-
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lanması zorunlu ilkeler haline gelmektedir.65 Uluslararası muhasebe
standartlarının TMS olarak yayınlanması, denetim ölçütlerinin somut hale
gelmiş olması bakımından çok önemlidir. Kanun, belli ticaret şirketlerine
muhasebe defter ve işlemlerinde 1.1.2013 tarihinden itibaren TMS hükümlerinin uygulanması zorunluluğu getirmiştir.66
c.Kanuna göre denetim faaliyeti, artık “uluslararası denetim
standartları”na göre yapılacaktır.67 Ancak bu nitelikteki denetim stan-
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men veya tamamen muaf tutmaya veya bunlar için ayrı standartlar belirlemeye yetkilidir.
(5) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS ve Yorumları ile KOBİ/TFRS) ve kavramsal çerçevede belirlenen ilkeler bu Kanunun ticari defterlere, finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin hükümleri ile ilgili diğer hükümlerine de uygulanır.
65 (1) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere
bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü
kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu
ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.(YTTK md 64)
66 Bu Kanunun Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili hükümlerinin yürürlüklerine aşağıdaki hükümler uygulanır. Bu Kanun; a) 1523 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında
tanımlanan büyük ölçekli sermaye şirketleri ile bunların konsolidasyon kapsamına giren
bağlı şirketleri, iştirakleri ve şirketler toplulukları,b) Sermaye Piyasası Kanununa göre,
ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına
alınan diğer işletmeler,c) Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar
ile bağlı ortaklıkları,d) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan
sigorta ve reasürans şirketleri,e) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri, bakımından 1/1/2013
tarihinde yürürlüğe girer. Küçük ve orta ölçekli sermaye şirketleri ile bu maddenin ikinci
fıkrasında sayılanlar dışında kalan her ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi tacirler için yayımlanan
ve yayımlanacak olan özel Türkiye Muhasebe Standartları 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe
girer.(TTK md 1534/2-3) 1534 üncü maddenin ikinci fıkrasında anılan şirketler 1/1/2013
tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, gerek ticari defterlerinin tutulmasında, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanmış
olan Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorundadır. 1534 üncü maddenin ikinci
fıkrasının (a) ilâ (e) bentlerindeki tacirler, 31/12/2012 tarihinde veya özel hesap dönemi
dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona erecek olan hesap dönemlerine ilişkin ticari defterlerine dayanarak hazırlayacakları bilançolarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre
düzeltmek ve düzeltilmiş bilançolarını 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi bulunanlar daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap döneminin açılış bilançosu olarak ticari
defterlerine ve finansal tablolarına geçirmek zorundadır.(TTK md geçici 6/1)
67 TTK md 397
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68 (1) Kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Denetim Standartları Kurulu kuruluncaya kadar, 397 nci maddede belirtilen Türkiye Denetim Standartları; Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olarak belirlenir. Kurulun, hangi
kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacağı ile çalışma usul ve esasları, TÜRMOB
tarafından hazırlanacak ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yayımlanacak bir
yönetmelikle düzenlenir.(YTTK md geçici 2)
69 Bu Kanunun 400 üncü maddesinde öngörülen denetçi, anonim, limited ve sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketin yetkili organı tarafından en geç 1/3/2013 tarihine kadar seçilir. Seçim ile birlikte 6762 sayılı Kanuna göre görev yapan denetçinin görevi sona
erer. 31/12/2012 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte
sona erecek olan dönemin bilançosu, 6762 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 6762 sayılı
Kanun hükümlerine göre seçilmiş bulunan denetçi tarafından denetlenir. 1/1/2013 tarihini
taşıyan veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarih itibarıyla çıkarılmış bulunan açılış bilançosu, bu Kanuna göre seçilmiş denetçi tarafından ve bu Kanun hükümleri
uyarınca denetlenir. Bu Kanun hükümlerine göre seçilen denetçi, denetimini bu Kanun hükümlerine göre yapar. Ancak, denetçi bu Kanunun 402 nci maddesinin birinci fıkrası
uyarınca, geçmiş yıla ait finansal tablolar ile gerekli karşılaştırmayı yapabilmek için, 6762
sayılı Kanuna veya diğer mevzuata göre hazırlanan finansal tablolara raporunda yer verir.
Bu fıkra hükümleri uyarınca görevleri ve organ sıfatları son bulan denetçinin veya denetçilerin, 6762 sayılı Kanuna göre toplantıya çağırdıkları genel kurullar toplanır ve azlık, 6762
sayılı Kanunun 367 nci maddesine göre görevleri sona eren denetçilere başvurmuşsa, o
prosedüre devam olunur.(TTK md geçici 6/3)
70 (2) Denetim;a) Şirketin finansal tablolarının ve 397 nci maddenin birinci fıkrası ve 402
nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, b)
Topluluğun konsolide finansal tablolarının ve 397 nci maddenin birinci fıkrası ve 402 nci
maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, denetçinin denetleme sırasında elde ettiği bilgilerle uyum içinde olup olmadığını belirtip açıklayacak şekilde yapılır. (YTTK md 398)
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dartları Türkiye’de henüz belirlenmemiş olduğundan, Kanun bu standartların belirlenmesi için, Türkiye Denetim Standartları Kurulu
(TDSK) kuruluncaya kadar geçici olarak TURMOB ile ilişkili bir kurulu
görevlendirmiştir.68 TDSK’nın kimlerden, nasıl oluşacağı, çalışma usul ve
esasları bir yönetmelikle belirlenecektir. Ümidimiz odur ki en kısa zamanda
“Türkiye Denetim Standartları Kurulu ” kurularak anılan standartlar saptanıp yayınlanmak suretiyle yürürlüğe sokulur ve ülkemizde yaşanan denetim kargaşası da sona erer. Kanun, sermaye şirketlerine en geç 1.3.2013
tarihine kadar denetçi seçmelerini öngörmektedir.69
d.Denetimin kapsamı sadece mali tablolarla sınırlı değildir; yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu da denetim kapsamına dahil
edilmiştir.70 Denetleme, şirketin ve topluluğun, malvarlıksal ve finansal

103

MALİ

ÇÖZÜM

Mart - Nisan 2011

durumunun dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını,
yansıtılmamışsa sebeplerini, dürüstçe belirtecek şekilde yapılır.71 Yıllık faaliyet raporunun denetimi, Kanunda mali tabloların denetimi gibi sağlıklı
ölçütlerle saptanmamıştır.
e.Uluslararası gelişmelere koşut olarak denetçilerin denetimi ilkesi de Kanunda yer almıştır. Buna göre bağımsız denetleme kuruluşları,
Kamu gözetim ve denetim kurulu gibi bir denetleyici bir kurum kurulup
faaliyete geçene kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından denetlenecektir. Bu denetime ilişkin usul ve esaslar da, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek “bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluşu, çalışma esasları hakkındaki yönetmelik” kapsamında
belirlenecektir.72
6.YTTK, denetçilik mesleğindeki zaten oturmamış taşların yerini,
tekrar değiştirmiştir. Bu durum, denetçilik mesleğindeki zaten bir türlü
durulmamış olan suların daha da bulandırılması sonucunu yaratmaktadır.
Denetçilik mesleği açısından YTTK’nın taşıdığı veya hukuk dünyasında
yarattığı zaaflar kısaca şöyle özetlenebilir.
a.Dış denetçilik mesleği, halen ne yazık ki “mesleki unvan ve mesleki
faaliyet tekeli”ne sahip değildir. Çeşitli yasalarla öngörülmüş denetçilik
mesleğine ilişkin unvanlara YTTK, işlem denetçisi ve özel denetçi gibi
yeni unvanlar eklemekte, bu sıfatı taşıyan denetçilerin her meslekten olan
kişilerin olabileceğini kabul ederek genel kabul görmüş denetim standartlarının denetçi olabilme ilkelerine aykırı hükümler taşımaktadır.73
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71 Anonim şirketlerin finansal tabloları, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre şirketin
malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve
güvenilir olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır.
(YTTK md 515)
72 Kamu adına denetleyici tüzel kişiliği haiz bir üst kurum kurulup faaliyete geçinceye
kadar 400 üncü maddede öngörülen denetçilerin, denetlemelerini bu Kanun hükümleriyle
standartlara ve amaca uygun olarak yapmalarını sağlamak için, denetçiler yerinden ve internette, denetleme belgelerine erişim suretiyle ve ayrıca gerekli bilgileri de alarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenir. Bu üst denetimin usul ve esasları 400 üncü
madde uyarınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.(TTK md geçici 3/1)
73 Genel kabul görmüş denetim standartlarından “mesleki eğitim ve deneyim” standardı,
denetim faaliyetinin ancak teknik eğitim ve yeteneğe sahip uzman kişilerce yürütülmesini
öngörmektedir. Uygulamada bu standardın gereği olarak denetçilerin denetim yapabilme-
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lerine ilişkin gerekli mesleki unvana sahip olmaları ve bir mesleki örgüte üye olmaları
aranır. Mesleki unvanın iktisabı, eğitim şartı, mesleki deneyim şartı ve mesleki ehliyet
şartının yerine getirilmesi ile kazanılır. Ancak bu şartlar denetim faaliyetinin yürütülmesi
için yeterli değildir. Ayrıca mesleki unvana sahip denetçinin, mesleki bir örgüte üye olmak
suretiyle faaliyette bulunabilmesine izin veren ruhsata da sahip olması gerekir.
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b.YTTK’nın dış denetçilik mesleğini düzenlemesi ile, hem 3568 sayılı
Yasanın hem de SPK’nın denetçilikle ilgili hükümleri, dolaylı olarak
yürürlükten kalkmıştır. Kamu kurumu niteliğinde anayasal bir kuruluş olan ve denetçilerin mesleki disiplinin sağlanmasından sorumlu olan
TURMOB’un üyesi olmadan faaliyette bulunan denetçilere artık özel denetçi yada işlem denetçisi sıfatını taşıyanlar da eklenmiştir. Özel denetçi
yada işlem denetçisi sıfatını taşımak için 3568 sayılı Kanun yada SPK hükümlerine uyma şartı yoktur.
c.YTTK, bir kısım dış denetçilerin “bağımsız denetim kuruluşu” olarak denetim faaliyetinde bulunmalarını zorunlu tutmaktadır. Bu zorunluluğu anlamak zor değildir. Ancak hükmün tedvin tarzı hatalıdır. Zira Yasa
tarafından bağımsız denetim kuruluşu “denetçi” olarak kabul edilmiştir.
Oysa bir denetçide mutlaka aranan eğitim şartı, mesleki deneyim şartı ve mesleki ehliyet şartı, sadece gerçek kişiler tarafından yerine getirilebilir. Kanun denetçilik mesleğine, hukukunu düzenlediği “tacir”de
olduğu gibi “nesnel” şartların belirlenmesi şeklinde yaklaşmış, denetçilik
mesleği için mutlaka aranması gereken öznel şartları ihmal etmiştir. Kısacası Yasa denetçiliği tacir kalıpları içerisinde değerlendirilmiş, ticaret
şirketlerine mahsus tüzel kişilerin de “denetçi” olabileceklerini kabul etmiştir.
d.Kanunun öngördüğü denetçilikle ilgili en önemli hükmü, denetçi
olabileceklerin düzenlenecek bir yönetmelikle yeniden belirlenmesini düzenleyen hükümdür. Bu hüküm sadece bağımsız denetim kuruluşlarının
kuruluşu ve çalışma esaslarına ilişkin düzenleme yetkisi vermemekte, söz
konusu yönetmelikte “denetleme elemanlarının nitelikleri”nin de belirlenmesine yol açmıştır. Bu durum, yasal olarak Türkiye’de 20 yılı aşkın
süredir denetçilik yapan meslek mensuplarını, mesleklerinin geleceği açısından ciddi seviyede tedirgin etmektedir.
e.Günümüzde dış denetim faaliyetiyle uğraşanlar, artık belli mesleki
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kural ve geleneklere sahip olmuşlar, denetim faaliyetlerinin somut ölçütü
niteliğini taşıyan muhasebe standartlarına da kavuşmuşlardır. Bu durum
kuşkusuz gerçekleştirdikleri denetim faaliyetlerinde bir belirlilik yaratmıştır. Mesleki örgütlerin de büyük destekleriyle meslekte uzmanlaşmada da
büyük mesafeler kat edilmiştir. Ancak ne yazık ki hala “kimler dış denetim yetkisine sahiptir?” sorusunun cevabı net olarak verilememektedir. Bu
tespit, denetim mesleğinin amacı dışında kullanılmasını sağlayan ortamın
varlığından yararlananların olduğunu göstermektedir.
f.Denetçilik mesleğinin, çağdaşı olan uygulamalarında olduğu gibi,
mesleki unvan ve mesleki faaliyet tekeline sahip olması, denetçilik mesleğinden beklenen yararın gerçekleşmesi için bir zorunluluktur. Bu zorunluluk, 3568 sayılı Kanunun, çağdaş normlara uygun bir şekilde mutlaka
revize edilmesini ve bu yasa dışındaki denetçilik mesleğine ilişkin yasal
düzenlemelerin de yürürlükten kaldırılmasını öngörür.
7.YTTK, işletmelerin denetiminde çok önemli hükümler öngörmektedir. İşletmelerinin mali tablolarının muhasebe standartlarına göre düzenlenmesi zorunluluğunun getirilmesi ve sağlanması konusundaki hükümleri, güvenilir bir ticari hayat ortamının gerçekleştirilmesi bakımından
devrim niteliğindedir. Bu hükümler yürürlüğe girdiğinde, tacirler yönünden gerçek anlamda adil bir serbest rekabet ortamı oluşturulmuş olacaktır.
Bu ortam ticari hayatın bugünkünden daha hızlı bir şekilde gelişmesine yol
açacaktır. Ancak, denetimi gerçekleştirecek denetçilerin hukukuna ilişkin
yukarıda belirtilen hükümleri, açıklamaya çalıştığımız olumlu gelişmeleri
sekteye uğratacak nitelikler taşımaktadır. Bahse konu denetçilik mesleğine
ilişkin olumsuzlukların “Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi
Kurumu Kanunu” tasarısı ile giderilmesi imkanı mevcut olması, eksiklikleri yada yanlışları giderebilme fırsatı tanıdığı için, kaygıların hafiflemesi
için bir neden olarak görülebilir.
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET
YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ
Soner ALTAŞ*
Öz
Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirket yönetim kurulunun yapısına
ve işlevlerine yönelik birçok değişiklik ve yenilik getirmektedir. Yönetim
kurulu üyelerinin paysahibi olmaları zorunluluğunun ortadan kaldırılması,
tek kişilik yönetim kuruluna imkan sağlanması, tüzel kişilerin tüzel kişilik
olarak yönetim kuruluna seçilmesi, üyelerin belirli bir nisabının yüksek
öğrenim görmüş olanlardan seçilmesi bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Bu düzenlemelerin, profesyonel yönetime katkıları ve şirketlerin kurumsallaşmalarına etkileri uygulama ile birlikte daha açık bir şekilde ortaya
çıkacaktır. İşte bu çalışmada, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
anonim şirket yönetim kurulunun oluşumuna ve üyelerine ilişkin düzenlemeleri üzerinde durulmaktadır.

* Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi
1 Çalışmamızda, karışıklığa sebebiyet vermemek için, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı
Kanun için Eski Türk Ticaret Kanunu manasında ETTK, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için de Yeni Türk Ticaret Kanunu manasında YTTK kısaltmaları
kullanılacaktır.
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1. GİRİŞ
13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 14 Şubat 2011 tarih ve 27846
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
(YTTK)1 anonim şirket yönetim kurulunu, hem yapısal hem de işlevsel
yönden kurumsal yönetim kurallarını da gözeterek, yeni hükümlerle düzenlemiş; bunu yaparken profesyonel yönetimi ve tam şeffaflığı özenle
dikkate almıştır. Ayrıca, özellikle yabancı sermayeli şirketlerde, yönetim
kurulu toplantılarının yapılabilmesini kolaylaştırmak amacıyla, toplantıların elektronik ortamda yapılabilmesi olanağını getirmiş, yine,yönetim
kurulu üyelerinin özen yükümlerini nesnel, adil ve uygulanabilir kurallara
bağlamıştır(Komisyon Raporu).
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Bu itibarla, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, anonim şirket yönetim kurulunun yapısında ve çalışma tarzında birçok
yenilik uygulamaya geçirilecektir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim
şirketlere yönetim kurulu düzeyinde getirdiği bu yeniliklere örnek olarak
profesyonel yönetimi sağlamak amacıyla yönetim kurulu üyelerinin paysahibi olmaları zorunluluğunun kaldırılması; azlığa yönetim kurulunda
temsil hakkı; yönetim kurulu üyelerinin görevleri sırasında şirkete kusurlarıyla verecekleri zararın sigorta ettirilmesi; borca batıklıkta nesnellik ve
önlemler gösterilebilir. Ancak, yeni TTK’nın yönetim kuruluna ilişkin düzenlemelerini tek bir çalışmaya sığdırmak mümkün değildir. Dolayısıyla,
bu çalışmamızda, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim
şirket yönetim kurulunun oluşumu, üyelerin nitelikleri, yönetim kurulunda temsil ve zarar sigortası, yeri geldikçe 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
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2. YENİ TTK’YA GÖRE YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI
Bilindiği üzere, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (ETTK)’nın 312.
maddesinde “Anonim şirketlerin esas mukavelesiyle tayin veya umumi
heyetçe intihap edilmiş en az üç kişiden ibaret bir idare meclisi bulunur.
İdare meclisi pay sahibi aza ortaklardan teşekkül eder. Ancak pay sahibi
olmayan kimseler aza seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Pay sahibi olan hükmi bir şahıs idare
meclisi azası olamaz. Fakat hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar
idare meclisine aza seçilebilirler.” denilmekte idi.
Oysa, YTTK’nın 359. maddesinin birinci fıkrasında; “Anonim şirketin,
esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha
fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur.” hükmüne yer verilmiştir.
Dolayısıyla, ETTK’nın öngördüğü “yönetim kurulunun en az üç üyeden oluşacağına” dair zorunluluğa karşılık, YTTK, “bir üyeli yönetim
kurulu2”nun oluşumuna olanak sağlamıştır. Dolayısıyla, YTTK, yönetim
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2 “Tek kişi ile kurul ifadesini çelişki yaratabileceği de düşünülmemelidir. Çünkü buradaki “kurul” kelimesi birden ziyade kişiden çok, “organ”a işaret etmektedir. Modern şirketler
hukuku anlayışında kurulun birden çok kişi anlamı gün geçtikçe vurgusunu yitirmektedir.
Tek üyeli yönetim kurulu bir çok komite ve komisyonla birlikte çalışıp bir yönetim örgütü
oluşturabilir.” Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:
1/324, S. Sayısı: 96
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kurulunun oluşumu için tek üyenin varlığını yeterli görmüştür. Bunun
sebebi, bir taraftan, sistemde tek paysahipli anonim şirkete yer verilerek
birçok AB ülkesinin aynı kuralı uygulamakta olması dolayısıyla AB hukuku ile uyum sağlanması, diğer taraftan da, küçük anonim şirketler ile
ana şirketlerde, daha kolay yönetme yöntemlerinin uygulanmasına olanak
tanınmasıdır. Nitekim, bu kural, esneklik ve kolaylık sağlayacağı ve özellikle topluluk oluşturulmasında, kurumsallaşmada ve hatta profesyonelleşme ile bölünmelerde yararlı olacağı düşünülerek getirilmiştir(Komisyon
Raporu).
Yine, ETTK’nın öngördüğü “yönetim kurulu üyelerinin paysahibi
olmaları”na ilişkin gereksiz zorunluluk YTTK’da terkedilmiş, paysahibi
olmayan kişilerin de yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve görev
yapmalarına imkan sağlanmıştır. Böylece hem az ortaklı anonim şirketlerde çok üyeli yönetim kurulu oluşturulmasına olanak tanınmış, hem de
yapay hile-i şer’iye olan çözümlere başvurulmadan, uzman ve profesyonel
yönetim kurullarının kurulabilmesinin yolu açılmıştır(Komisyon Raporu).
Bunun yanında, YTTK, “temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin
Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması”nı şart koşmuştur (YTTK,
m.359/f.1). Bu nedenle, yönetim kurulunun tek üyeden oluşması durumunda
bu üyenin, birden fazla üyeden oluşması durumunda ise temsile yetkili en az
bir üyenin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de bulunması şarttır. Bu şartın
sebebi; işlem kolaylığını sağlamak, hukukî ve cezaî sorumluluğa ilişkin hükümlere uygulanabilirlik kazandırmak ve şirketin, paysahiplerinin, alacaklıların menfaatlerini korumaktır(Komisyon Raporu).
Buna karşılık, pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketler için,
kurumsal yönetim ilkelerinin bir gereği olarak uygulanmaya başlayan tarafsız/bağımsız üye uygulamasına ilişkin herhangi bir düzenlemeye YTTK’da
yer verilmemiştir. Çünkü, bu sistem kapalı anonim şirketler için önerilmemiş, bu şirketler yönünden bir ihtiyaç da gösterilmemiştir(Komisyon
Raporu).
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3. YENİ TTK’YA GÖRE TÜZEL KİŞİLERİN YÖNETİM KURULU
ÜYELİĞİ
YTTK, gerçek kişiler yanında, tüzel kişilerin de, tüzel kişilik olarak
yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine olanak getirmiştir(YTTK, m.359/
f.2). Ancak, Kanun, böyle bir durumda, tüzel kişiyle birlikte, -bu tüzel
kişi tarafından belirlenen ve tüzel kişi adına yönetim kurulunda bulunacak
olan- bir gerçek kişinin de tescil ve ilân olunmasını, bu tescil ve ilânın
yapılmış olduğunun ayrıca şirketin internet sitesinde hemen açıklanmasını
zorunlu tutmuştur(YTTK, m.359/f.2). Tüzel kişi yönetim kuruluna bizzat
gelemeyeceği için toplantıya katılacak olan gerçek kişi onun tarafından
belirlenecek ve onun adına tescil ve ilân olunacaktır. Toplantılara ise anılan
gerçek kişi katılıp oy kullanacaktır. Ancak, kullanılan oy tüzel kişinin olacaktır. Tescil, bu yönüyle, tüzel kişinin üyeliğini söz konusu gerçek kişinin
kişiliğinde somutlaştırıp belirgin konuma getirmekte ve bu yönden kurucu
bir etkiye sahip bulunmaktadır. İlan ise bunu üçüncü kişilere bildirir. Ayrıca tescil ve ilân keyfiyeti şirketin web sitesinde de yayımlanacak ve bilgi
toplumu hizmetlerinin gereği yerine getirilecektir(Komisyon Raporu).
Anılan fıkra hükmü gereği, yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel
kişi, sadece bir gerçek kişiyi tescil ve ilan ettirebilir, yoksa başka bir tüzel
kişiliği tescil ve ilan ettiremez. Ve, yönetim kurulu toplantılarına, sadece
bu tescil ve ilan edilen kişi katılıp oy kullanır, başkası katılamaz(YTTK,
m.359/f.2). Bu manada, tüzel kişinin yönetim kuruluna her toplantıda farklı kişileri yollayarak kurulun çalışmasını ve istikrarını bozması de engellenmiş olmaktadır.
Tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmesine olanak sağlayan bu düzenlemenin altında yatan temel düşünce, tüzel kişinin yönetim
kurulu üyesi olarak sorumlu tutulmasının yolunun açılarak şirkete, paysahiplerine ve alacaklılara güvence verilmesidir. Yine, yıllardır hukukumuza
hâkim olan bir tüzel kişinin yönetim kurulunda birden çok temsilciye sahip
ve birden çok oyu haiz olmasına ilişkin teoriye ve dogmatiğe aykırı, menfaatler dengesini bozan uygulama da son bulacaktır. Çünkü, her üye gibi
tüzel kişi de yönetim kurulunda bir oy hakkına sahip olacaktır(Komisyon
Raporu).
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4. YENİ TTK’NIN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ İÇİN ŞART
KOŞTUĞU EHLİYET VE EĞİTİM DÜZEYİ ŞARTI
YTTK ile anonim şirket yönetim kurulu üyeliği için getirilen bir diğer
şart da, yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi üyelerde tüzel kişi adına
tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmasıdır(YTTK, m.359/f.3).
YTTK, tam ehliyetli olma zorunluluğu yanında, yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olmasını şart koşmuştur.
Ancak, tek üyeli yönetim kurulunda “yüksek öğrenim görmüş olma” şartı
aranmaz(YTTK, m.359/f.3).
Bununla birlikte, yüksek öğrenim şartına ilişkin bu oranın, üye sayısı
2 ve 3 olan anonim şirketler için de bağlayıcı bir nitelik taşıdığı düşünülmektedir. Zira, 2’nin dörtte biri 0,5, 3 kişinin dörtte biri ise 0,75’e denk
gelmektedir. Oysa, küsuratlı üyelik mümkün değildir. Bu nedenle, anılan
hüküm, 2 ve 3 üyeli yönetim kurullarında üyelerden en az birinin yüksek
öğrenimli olmasını gerektirmektedir. YTTK, yönetim kurulu üye sayısı konusunda asgari bir sayı belirlemediğinden dolayı, anılan yükseköğrenimli
üye sayısı yönetim kurulu üye tamsayısına göre farklı şekilde hesaplanacaktır. Bu çerçevede, yükseköğrenimli üye sayısının, yönetim kurulu üye
tamsayısına göre aşağıda belirtilen şekilde olacağını söyleyebiliriz :
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Yeri gelmişken, tüzel kişi adına tescil ve ilân edilecek kişinin bizzat tüzel kişi tarafından belirleneceğini, yoksa genel kurul tarafından seçilemeyeceğini ve bu yönde şirket esas sözleşmesine hüküm konulamayacağını
belirtelim. Zira, seçimle tüzel kişi yönetim kuruluna üye olmuştur.
Peki, yönetim kuruluna üye olarak seçilen tüzel kişi gerçek kişi temsilcisini değiştirebilecek midir yoksa üç yıl boyunca aynı kişi ile mi devam
edecektir? Elbetteki değiştirebilecektir. Ancak, tüzel kişi, kendi adına toplantılara katılacak kişiyi değiştirmek istiyorsa şirkete başvurarak yeni kişiyi tescil ve ilân ettirmelidir. Gerçek kişiyi belirlemek ve değiştirmek hakkı
sadece tüzel kişiye aittir. Ancak şirketin, haklı sebeplerin varlığında tüzel
kişiden değiştirme talebinde bulunmaya hakkı vardır(Komisyon Raporu).
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Yönetim Kurulu Üye Tamsayısı
1
2-3-4
5-6-7-8
9-10-11-12
13-14-15-16

Yönetim kurulunda Bulunması
Gereken Asgari Yüksek Öğrenimli Üye
Sayısı
şart değil
1
2
3
4

Yönetim kurulu üyeliği için getirilen eğitim düzeyine ilişkin olarak,
fıkra gerekçesinde, “Bu suretle yönetim kurulunun nicelik yönünden düzeyi yükseltilmiş ve profesyonel üyelerin seçimine zemin hazırlanarak kurumsal yönetim ilkeleriyle uyum sağlanmıştır.” denilmektedir. Ancak, anılan fıkrada –doğal olarak- yüksek öğrenim alanının belirtilmediğinin altını
çizelim. Bununla birlikte, şirket yönetim kurulunda görev yapacak yüksek
öğrenimli üyenin mezuniyet alanının şirket esas sözleşmesine konulacak
bir hükümle açıklığa kavuşturulmasının veya kurala bağlanmasının –örneğin; hukuk fakültesi, İ.İ.B.F. işletme bölümü mezunu olmak gibi- mümkün
olacağı kanısındayız.
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5. YENİ TTK’YA GÖRE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE
SEÇİLEMEYECEK OLANLAR
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YTTK’nın 359. maddesinin dördüncü fıkrasında “Üyeliği sona erdiren
sebepler seçilmeye de engeldir.” denilmektedir. Madde gerekçesine göre,
bu fıkra ile, ETTK zamanında mahkeme kararlarında kabul edilen ve öğretide hâkim olan görüş kanunlaştırılmıştır. Bu fıkrayı 362 nci maddenin
birinci fıkrasının son cümlesi ile 363 üncü maddenin ikinci fıkrası başta
olmak üzere ilgili hükümlerle birlikte yorumlanmak gerekir. Buna göre;
• Şirket esas sözleşmesinde “yönetim kurulu üyelerinin en çok üç
yıl görev yapacağı ve bu süre dolduktan sonra yeniden seçilemeyeceği”
açıkça hükme bağlanmış ise, üç yıl görev yapan üyenin yeniden yönetim
kurulu üyeliğine seçilmesi(YTTK, m.362/f.1),
• Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri be-
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lirlenmiş ise, bu nitelikleri taşımayan birisinin yönetim kurulu üyeliğine
seçilmesi3(YTTK, m.363/f.2),
• Kişinin iflasına karar verilmiş olması yahut ehliyetinin kısıtlanması
ya da gerekli kanunî şartları taşımaması hallerinde yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi (YTTK, m.363/f.2)
mümkün olmayacaktır.
Bu şartların sonradan kaybedilmesi durumunda ise, ilgili kişinin yönetim kurulu üyeliği, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden
sona erer(YTTK, m.363/f.2).

3 Örneğin; şirket esas sözleşmesinde “Yönetim kuruluna üye olarak seçilecek yüksek
öğrenim görmüş kişinin 4 yıllık maliye bölümü mezunu olması şarttır” şeklinde bir düzenleme yer alıyor ise, hukuk fakültesi yahut işletme bölümü mezunu bir kişinin yönetim
kurulu üyesi olarak seçilmesi mümkün olmayacaktır.
4 YTTK’nın 478. maddesinde “İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek
bazı paylara imtiyaz tanınabilir. İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi
haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir paysahipliği
hakkıdır. 360 ıncı madde hükmü saklıdır.” denilmektedir.
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6. YENİ TTK’YA GÖRE BELİRLİ GRUPLARIN YÖNETİM
KURULUNDA TEMSİL EDİLMESİ
YTTK’da, şirket esas sözleşmesinde açık bir hüküm bulunmak kaydı ile, belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan paysahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı
tanınmıştır(YTTK, m.360/f.1). Bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından
seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede yönetim
kurulu üyeliği için aday önerme hakkı da tanınabilir(YTTK, m.360/f.1).
YTTK’nın bu hükmüyle belirli pay grupları yanında paysahibi gruplarına
ve azlığa da bu olanağın tanınması hukukumuzda bir açılımdır(Komisyon
Raporu).
Dolayısıyla, kârda, oyda, tasfiye payında veya diğer herhangi bir malvarlığı hakkında imtiyazlı olan bir pay grubuna yönetim kurulunda temsil
hakkı tanınması mümkündür. Söz konusu hak, imtiyaz gibi her paya değil,
belirli paysahipleri grupları ile belirli pay gruplarına ve azlığa bir bütün
olarak tanınmaktadır. Böylelikle bu hükümde 478. maddeye de bir istisna
getirilmiştir4. Bu istisna tarihi sebeplere dayanmaktadır. Çünkü 6762 sayılı
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Kanunda bu tür bir istisnaya yer verilmiş olmamasına rağmen Yargıtayın
otuz yılı aşkın süreden beri uygulanan yerleşik içtihadı “grup imtiyazı”nın
tanınması yönündedir. Teori ile bağdaştırılması güç olan bu istisna, ilkesel
kararlar ve öğreti ile kendini kabul ettiren bir hukuk haline gelmiştir. Bu yönüyle de Yargıtay kararlarında yer alan ilke kanunlaştırılmıştır(Komisyon
Raporu).
Sözkonusu düzenlemeye göre, genel kurul tarafından yönetim kurulu
üyeliğine önerilen adayın veya hakkın tanındığı gruba ve azlığa mensup adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur(YTTK,
m.360/f.1). Ancak, madde metninden de anlaşılacağı üzere, genel kurul,
haklı bir sebebin varlığında, gösterilen adayı üyeliğe seçmeyi reddedebilir.
Öte yandan, bu şekilde tanınacak temsil edilme hakkı, halka açık
anonim şirketlerde yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşamaz. Yine,
YTTK ile, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklı
tutulmuştur5(YTTK, m.360/f.1).
Bu hükmün uygulanabilmesi için hem azlığın hem de belirli paysahipleri gruplarının belirlenebilir ve tanınabilir bir şekilde tanımlanması, yani
bir anlamda diğer paysahiplerinden ayrılabilir olmaları gerekmektedir.
Belirli paysahipleri grupları, meslekler ve işletme konuları gibi ölçütlerle
kolaylıkla belirlenebilirler. Önemli olan, azlığın belirlenebilir olmasıdır.
Bunun için, somut olayın özelliklerinin ortaya çıkarabileceği istisnalar bir
yana, yüzdelerin anılması yeterli olmayabilir. Bunun yerine pay senedi
numaraları ve sayıları ayırt edilebilirlilik yönünden daha iyi bir ölçüttür.
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5 Buna karşılık, 14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 28. maddesinin ikinci fıkrası ile, ETTK zamanında
ve YTTK’nın kabul edilmesinden en az bir yıl önce, yani 13 Ocak 2010 itibariyle, esas
sözleşme hükmü ile bazı pay gruplarına tanınmış olan yönetim kurulu üyeliği için aday
gösterme hakkı, YTTK’nın 360. maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşsa bile müktesep
hak sayılmıştır. Anılan düzenlemenin gerekçesinde ise “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının
360 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde öngörülen sınırlandırma, birçok
anonim şirkette önemli menfaatleri ve mevcut dengeleri zedeleyebilecek nitelikte olduğundan ve mevcut esas sözleşme hükmünün müktesep hak olup olmadığı tartışmalarına yol
açabileceğinden, uyuşmazlıklara meydan vermemek amacıyla ikinci fıkra kaleme alınmıştır.” denilmiştir.
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7. YENİ TTK’YA GÖRE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
ZARAR SİGORTASI YAPTIRMASI
YTTK’nın 361. maddesi ile yönetim kurulu üyelerine, şirkete verecekleri zararların güvencesi olarak, zarar sigortası yaptırma imkanı getirilmiştir. Anılan maddede “Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken
kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar, şirket sermayesinin yüzde yirmibeşini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş ve bu suretle şirket teminat altına
alınmışsa, bu husus halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun ve
ayrıca pay senetleri borsada işlem görüyorsa borsanın bülteninde duyurulur ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate
alınır.” denilmektedir.
Ancak, bu sigortanın isteğe bağlı olduğunu vurgulamakta fayda vardır.
Zira, yasa koyucu, zarar sigortasını zorunlu hale getirmekten imtina etmiş,
hatta bu düzenlemenin getirilip getirilmemesi noktasında dahi çekingen
davranmıştır. Nitekim, anılan maddenin gerekçesinde “Bu hükümde yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken şirkete verebilecekleri
zararların güvence altına alınması konusunda ilk çekingen adım atılmıştır.
Batıda yaygın olan bu sigortanın, zararların karşılanmasından çok, profesyonel, sorumluluk bilincine sahip ve görevin gereklerine uygun yetenekleri haiz kişilerden oluşan yönetim kurullarının oluşmasında etken rol
oynadığı şüphesizdir. Ancak Ülkemizde bu sigortanın bugün yaptırılması
olanakları hemen hemen yok gibidir. Çünkü bu kadar büyük bir riski Türk
sigorta endüstrisinin taşıyabilmesi mümkün görülmemektedir. Bütün riskin yurtdışına reasüre edilmesi ise üzerinde düşünülmesi gereken bir diğer
noktadır. Ancak hükmün yavaş ve tedricen de olsa gereksinimlere cevap
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Azlığın iyi tanımlanmaması imtiyazların korunmasına ilişkin hükümlerin
uygulanmasını güçleştirebilir. Paysahibi grupları arasında yan sanayi mensupları, bayiler vs. yer alabilir. Temsil edilme hakkı, bazı kurul üyelerinin
belirli paysahibi grupları arasından seçilmeleri veya bağlayıcı aday önerme hakkı tanınması şeklinde de öngörülebilir(Komisyon Raporu).
Son olarak, YTTK’nın, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınan
payları imtiyazlı kabul ettiğinin altını çizelim(YTTK, m.360/f.2).
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vermesi olasılığı toplumsal politika ve yarar açısından ihmal edilemeyecek
bir katkı olarak değerlendirilmiştir.” denilerek, anılan sigortanın zorunlu
kılınmamasının nedenleri izah edilmiştir.
Dolayısıyla, dileyen anonim şirketler, yönetim kurulu üyeleri için zarar
sigortası yaptırabileceklerdir. Anonim şirketin halka açık olması veya paylarının borsada işlem görmesi durumunda ise, “yönetim kurulu üyelerinin,
şirket sermayesinin yüzde yirmibeşini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş
olması” Sermaye Piyasası Kurulunun ve ayrıca pay senetleri borsada işlem
görüyorsa borsanın bülteninde duyurulacak ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınacaktır(YTTK, m.361).
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8. YENİ TTK’YA GÖRE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
GÖREV SÜRESİ
YTTK’nın anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine
ilişkin düzenlemesi ETTK ile aynıdır. Zira, ETTK’nın 314. maddesinde
yer alan “İdare meclisi azaları en çok üç yıl müddetle seçilirler. Esas
mukavelede aksine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir.” hükmüne
karşılık, YTTK’nın 362. maddesinde “Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl
süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa,
aynı kişi yeniden seçilebilir.” denilmiştir.
Dolayısıyla, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebilecek, şirket esas sözleşmesinde tekrar
seçilmelerini engelleyen bir hüküm yok ise, görev sürelerinin bitiminde
yeniden seçilebileceklerdir. Kanunun öngördüğü üç yıllık süre azami olarak belirlenmiştir. Yoksa, genel kurul yönetim kurulu üyelerinin muhakkak
surette “en az üç yıllık” olarak seçer şeklinde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Genel kurul dilerse, yönetim kurulu üyelerini bir ya da iki yıl görev
yapmak üzere de seçebilir. Ancak, dört ya da beş yıl görev yapmak üzere
seçemez.
Yönetim kurulu üyelerinin genel kurul kararında kaç yıl için seçildikleri belirtilmemişse, bir faaliyet dönemi için seçildikleri kabul edilir ve
seçimler bir sonraki genel kurulda yenilenir.
YTTK ile getirilen bu süre sınırlamasının, ETTK’da olduğu üzere bir
istisnası bulunmaktadır. O da kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda
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9. ÖZET VE SONUÇ:
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirket yönetim kurulunun oluşumu için tek üyenin varlığını yeterli görmüştür. Ayrıca, 6762 sayılı
eski TTK’nın öngördüğü “yönetim kurulu üyelerinin paysahibi olmaları”na
ilişkin gereksiz zorunluluk YTTK’da terkedilmiş, paysahibi olmayan kişilerin de yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve görev yapmalarına
imkan sağlanmıştır. Diğer yandan, YTTK, tüzel kişilerin, tüzel kişilik olarak yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine olanak getirmiştir. Yine, YTTK
ile, yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş
olması şart koşulmuştur. Ancak, tek üyeli yönetim kurulunda “yüksek öğrenim görmüş olma” şartı aranmayacaktır. Yeni TTK’da, belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan paysahiplerine ve
azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı da tanınmıştır. Bunun yanında, yönetim kurulu üyelerine, şirkete verecekleri zararların güvencesi
olarak, zarar sigortası yaptırma imkanı getirilmiştir.
Ancak, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği bu yenilikler 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren hayata geçecektir. Buna karşılık,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre seçilip de YTTK’nın yürürlüğe
gireceği 1 Temmuz 2012 tarihinde görevde bulunan anonim şirket yönetim
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temsiline ilişkindir. YTTK’nın 334. maddesinin birinci fıkrası ile Devlet,
il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerinden birine,
esas sözleşmede öngörülecek bir hükümle, paysahibi olmasalar da, işletme
konusu kamu hizmeti olan anonim şirketlerin yönetim kurullarında temsilci bulundurma hakkı verilebileceği belirtilmiştir. Kamu tüzel kişilerinin
yönetim kurulundaki temsilcileri, genel kurul tarafından seçilen yönetim
kurulu üyelerin hak ve görevlerini haizdir(YTTK, m.334/f.3). Ancak, bu
temsilciler -genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu üyelerinden
farklı olarak-, sadece kendilerini atayan kamu tüzel kişisi tarafından görevden alınabilirler(YTTK, m.334/f.2). Nitekim, YTTK’nın 362. maddesinin
ikinci fıkrasında “334 üncü madde hükmü saklıdır.” denilmiştir. Dolayısıyla, YTTK’nın 334. maddesi gereği atanan temsilciler için, “üç yıllık” süre
sınırlaması sözkonusu değildir. Bu kişiler, kurumları tarafından görevden
alınmadıkları sürece, görevlerine devam ederler.
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kurulları, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir
sebeple boşalması hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam
edeceklerdir. ETTK’ya göre tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş
bulunan gerçek kişilerin ise, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren üç ay içinde istifa etmesi ve yerlerine tüzel kişinin ya da bir başkasının seçilmesi
gerekecektir.
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ROYALTİ VE LİSANS ÖDEMELERİNİN GÜMRÜK İDARESİNE
BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ NASIL OLMALIDIR
Nevzat BOZKURT*

II-a) Royalti/lisans ödemelerinin gümrük mevzuatındaki yeri:
12/5/1988 tarihli 3447 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve
30/7/1988 tarihli ve 88/13194 sayılı Kararname ile onaylanan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın 8.1-(c) maddesinde; kıymeti belirlenecek eşyanın
satış koşulu olarak, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan royalti/
lisans ücretlerinin, gümrük kıymeti belirlenirken ithal eşyasının gerçekte
ödenen veya ödenecek fiyatına ilave yapılması gerektiği belirtilmiş olup,
anlaşmanın EK-1 yorum notlarında, royalti ve lisans ücretlerinin patent, ticari marka ve telif hakları için yapılan ödemeleri de kapsayacağı, ancak ithal eşyasının ithal ülkesinde çoğaltılması hakkı için yapılan ödemelerin ve
*

Gümrük Başmüfettişi
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I-Giriş:
Royalti; bir lisans veya marka sahibinin sahip olduğu hakları bir başkasına devretmesi karşılığı aldığı bedeli ifade ederken; lisans sözleşmesi
ise maddi olmayan hukuki bir malın veya bir eserin ücret karşılığında belli
bir süre kullanmak üzere bir başkasına devrine ilişkin olarak yapılan yazılı
anlaşmadır. Uluslararası ticaretin ve rekabetin giderek arttığı günümüzde,
firmaların geliştirdikleri üretim teknolojilerini, markalarını, buluşlarını,
vb. fikri mülkiyet haklarını ücret karşılığında başka ülkelerdeki firmaların
kullanımına sunabilmektedirler. Bu hakların kullanımı sonucu ödenen royalti/lisans ücretlerinin Gümrük İdaresine beyanı ve vergilendirilmesinde
mevzuatın yanlış yorumlanması ve uygulanması neticesinde ödenen vergiler konusunda uyuşmazlık doğmakta, hatta cezai durumlarla karşılaşılmaktadır.
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bir satış koşulu olmaması şartıyla; ithal eşyasının dağıtım veya tekrar satış
hakkı için alıcının yaptığı ödemelerin gümrük kıymetine ilave edilmeyeceği hususları 4458 sayılı Gümrük Kanunun 27 nci maddesinde de aynen yer
almıştır. Kanunda genel ifadelerle yer bulan royalti/lisans ödemelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler Gümrük Yönetmeliği ve Tebliğinde bulunmaktadır.
Gümrük Yönetmeliği ve tebliğine göre; ithal eşyasının gümrük kıymeti
satış bedeli yöntemine göre belirlenirken, royalti/lisans ücreti ödemeleri
fiilen ödenen veya ödenecek fiyata; ödeme kıymeti belirlenecek eşya
ile ilgili olması ve ödemenin bu eşyanın satış koşulu olarak yapılması
hallerinde ilave edilecektir. Royalti/Lisans bedeli;
a) İthal edilen eşyanın fiyatı, miktarı veya tutarına bağlı olarak
belirleniyorsa,
b) Aynı durumda ithal edilip satılan eşyanın yeniden satışına bağlı
olarak hesaplanıyorsa,
c) İthal edildikten sonra sulandırma, ambalajlama veya montaj gibi
küçük işlem gören eşyada işlem sonrası elde edilen ürüne bağlı olarak
hesaplanıyorsa,
İthal edilen eşya ile ilgilidir.
Royalti/Lisans ödemesinin kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu
olması ise, ithal edilen eşyaya ilişkin olarak ithalatçı tarafından yapılan
veya yapılacak royalti/lisans ödemesinin ihracatçı ve ithalatçı arasındaki
alım-satımın gerçekleşmesinde vazgeçilmez ve esaslı bir unsur olmasını
ifade etmektedir.
Diğer yandan, İthal eşyasının sadece Türkiye’de imal edilen eşyanın
karışımındaki maddelerden biri veya bir parçası olması durumunda, ithal
edilen eşya için fiilen ödenen veya ödenecek fiyatta düzeltme, sadece royalti veya lisans ücreti bu eşya ile ilgiliyse yapılabilecektir. Eşyanın monte
edilmemiş bir şekilde veya sulandırma veya ambalajlama gibi satıştan önce
küçük işlemlerden geçecek şekilde ithal edilmesi durumunda, royalti veya
lisans ücretinin ithal edilen eşya ile ilgili kabul edilmesini engellemeyecektir. Eğer royalti veya lisans ücretleri kısmen ithal edilen eşya ile kısmen
de ithal edilmelerinden sonra eşyaya eklenen parçalarla veya ithalat sonrası faaliyetler ve hizmetler ile ilgiliyse, uygun bir paylaştırma sadece nesnel
ve somut verilere dayalı olarak yapılacaktır. Royalti/lisans bedelinin ithal

edilen eşyanın yanında diğer eşya, hak veya hizmetleri de kapsaması durumunda, toplam bedelin sadece nesnel ve somut verilere dayanılarak eşya
ile ilgisi kurulup hesaplanabilen kısmı ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine dahil edilecektir. Bu hesaplamanın yapılması mümkün değilse gümrük
kıymetinin tespitinde royalti/lisans bedeli hesaba katılmayacaktır.
Yine, Bir markanın kullanılmasına ilişkin bir royalti veya lisans hakkı,
ithal edilen eşya için fiilen ödenen veya ödenecek fiyata sadece, 1) Royalti
veya lisans ücreti, aynı durumda yeniden satılan veya ithal edildikten sonra sadece küçük değişikliklerden geçen eşyaya ilişkin, 2) Eşya, ithalattan
önce veya sonra yapıştırılan ve royalti veya lisans ücretinin ödendiği marka altında pazarlanıyorsa, 3) Alıcı, bu tür eşyayı satıcı ile ilişkisi olmayan
diğer satıcılardan temin etme özgürlüğüne sahip değilse ilave edilir. Bu
şartlardan en az birinin mevcudiyeti gerekli ve yeterlidir. Bir royalti veya
lisans ücretinin miktarı ithal edilen eşyanın fiyatına bağlı olarak belirleniyor ise, aksi yönde bir kanıt bulunmadığı sürece bu royalti veya lisans
ücretinin ödenmesinin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu varsayılır.
Ayrıca, bir royalti veya lisans ücretinin miktarı ithal edilen eşyanın fiyatına
bakılmaksızın belirleniyor ise, bu royalti veya lisans ücreti ödenmesininde
kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu kabul edilebilir.
Yukarıda yapılan izahlar her ne kadar konuyu açıklasa da, bir royalti/lisans ödemesinin gümrük kıymetine dahil edilip edilmeyeceğine karar
verebilmek için, yukarıda sayılan mevzuatın, firmalar arasında yapılan
sözleşmelerin ve Gümrük Kıymet Komitesinin danışman görüşlerinin incelenerek değerlendirmelerde bulunulmalıdır. Bu çerçevede; ithalatçılar
tarafından anlaşma gereği royalti/lisans ödemesi yapılıyorsa ve söz konusu ödemelerin gümrük kıymetine dahil edilmesine karar verilmişse, bunun
gümrük beyannamesi eki kıymet bildirim formunda belirtilmesi ve eşyanın
vergilendirmeye esas CIF kıymetine eklenmesi gerekmektedir. Gümrük
kıymetine dahil edilen royalti/lisans ödemelerinde gümrük vergileri tahsil
edilecektir. Mükelleflerce royalti/lisans ödemelerinin gümrük kıymetine
dahil edilmemesi durumunda ise cezai durumla karşılaşılabileceğinden royalti/lisans ödemelerinin gümrük kıymetine dahil edilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.
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b) Uygulamada ithalatçı firmaların royalti/lisans ödemelerini
Gümrük İdaresine beyanı yöntemleri:
Firmalar ithal ettikleri ürünler için ödedikleri royalti/lisans bedellerini,
yurtdışında buluna ve söz konusu hakları elinde bulunduran ihracat firması
ile yaptıkları sözleşmelere göre belirlemektedirler. Bu sözleşmelere göre,
ödenecek royalti/lisans bedeli ithal eşyasının FOB kıymetinin belirli bir
oranı, net satış hasılatının belirli bir oranı veya tarafların üzerinde anlaşabildiği belirli bir rakam olabilmektedir. Royalti ödemesinin sözleşmeye göre FOB bedelin belirli bir oranı olarak belirlenmiş ise beyannamenin tescili aşamasında yurt dışı gider altında royalti ödemesi olarak CİF
kıymete ilave edilmekte ve bu tutarların vergileri tahsil edilerek ithalat
işlemleri gerçekleştirilmektedir. Taraflarca net satış hasılatı üzerinde bir
oranın royalti ödemesi olarak anlaşması yapılması halinde ise durum biraz
farklılaşmaktadır. Doğal olarak eşyanın ithal aşamasında ödenecek royalti
tutarı belirli olmadığından firmalar herhangi bir beyanda bulunmamakta,
bunun yerine beyannamenin 44. Nolu hanesine “royalti ödemesi istisnai
kıymete göre sonradan beyan edilecektir” veya “royalti sonradan beyan
edilecektir” şeklinde ibareler yazdıkları ve ithalat aşamasında royalti beyan etmeden ithalat işlemlerinin gerçekleştirmekte ve firmanın net satış
hasılatı belirlendikten sonra yurtdışına üçer aylık yada belirli dönemlerde
transfer edilen royalti bedellerini Gümrük İdaresine verdikleri bir dilekçe
ile beyan ettikleri ve vergilerini ödedikleri anlaşılmaktadır. Diğer yandan,
firmaların 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9. Maddesi uyarınca sorumlu sıfatıyla söz konusu dönemlere ait royalti ödemelerine ilişkin
ödenecek KDV’nin ise aylık olarak 2 Nolu KDV beyannamesi ile Maliye
Bakanlığı’na bildirip ödemeyi o ayın son gününe kadar yaptıkları, bunların
haricinde bir kısım firmalar ise Gümrük idaresine royalti ödediklerine ilişkin hiç bildirimde bulunmadıkları yada ithalat sürecinde bildirimde bulunmayıp işlemler sonuçlandıktan sonra Gümrük İdaresine royalti ödemelerini bildirdikleri görülmektedir. Gümrük İdaresince ise beyan edilen royalti
tutarlarına ek tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilmektedir.

c) Gümrük mevzuatına göre royalti/lisans ödemeleri Gümrük
İdaresine nasıl beyan edilmeli ve vergileri ödenmelidir:
Yukarıda mevzuat detayları açıklandığı üzere royalti/lisan ödemelrinin
ithal eşyasının vergilendirmeye esas CİF kıymetine dahil edilmesi gerekmektedir. Royalti ödemelerine ilişkin yapılan sözleşmelerde söz konusu
ödemelerin ithalattan önce biliniyor olması halinde örneğin eşyanın FOB
bedelinin belirli bir oranı yada ithal eşyasının birim miktarına göre belirlenmiş tutarlara göre ödenecekse, ithalatçı tarfından beyannamenin tescili
aşamasında ödenmiş yada ödenecek royalti tutarları CİF kıymete royalti
ödemesi adı altında eklenerek, BİLGE sistemi tarfından otomatik olarak
hesaplanacak vergilerin ödenmesi ile ithalat işlemlerini gerçekleştirecektir.
Buna karşın royalti tutarının ithalat öncesi bilinmesi mümkün değilse, yani
sözleşme gereği satış sonrası net hasılatın oranları üzerinde belirleniyorsa
nasıl beyanda bulunulmalıdır? Gümrük Yönetmeliğinin “İstisnai Kıymetle
Beyan” başlıklı 53’ncü maddesinde; Kanunun 24 üncü maddesine göre
kıymet tespitinin yapıldığı hallerde beyan sahibinin talebi üzerine; gümrük
kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki
sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları gümrük yükümlülüğünün
başladığı tarihten sonra belli olacak eşyanın, gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanacağı, basitleştirilmiş usullerin uygulanmasında ise 22 ila 24
üncü maddelerdeki genel ve özel koşulların aranmayacağı belirtilmiştir.
Dolayısıyla, sadece Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahiplerinin yaralanacağı basitleştirilmiş işlem uygulamasında bir istisnaya gidilerek sözleşme
gereği eşya kıymetinin sonradan belirleneceği durumlarda istisnai kıymet
beyanında başvuran herkesin yaralanacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede,
mükellefler tarfından sadece beyannameye yazacakları “royalti ödemesi
istisnai kıymete göre sonradan beyan edilecektir” veya “royalti sonradan
beyan edilecektir” şeklinde ibareler yeterli ve uygun olmayıp, öncelikle
gümrük İdaresine verecekleri bir dilekçe ile royalti ödemelerinin ilişkin tutarın ithalattan sonra belirleneceği bildirilerek Gümrük Yönetmeliğinin 53.
Maddesine göre istisnai kıymet beyanında bulunmak istediklerini beyan
etmeleri, bu hususun ayrıca beyannamenin 44. Nolu kutusunada yazmaları ve Gümrük İdaresinden izin aldıktan sonra ithalat işlemlerini gerçek-
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leştirmeleri, bilahare royalti tutarı belirlenmesinin akabinde yine Gümrük
İdaresine verilecek bir dilekçeyle herbir beyannameye tekabül eden royalti
tutarları bildirilerek gümrük vergilerinin ödenmesi gerekmektedir.
Royalti/Lisans ödemelerinin usulüne uygun ve zamanında Gümrük
idaresine beyan edilmemesi veya beyan dışı bırakılması halinde hangi
durumla karşılaşılacaktır. Royalti ödemelerinin gümrük kıymetinin bir
parçası olduğunu ve vergilendirmeye esas CİF kıymete dahil edilmesi gerektiğini yukarıda belirtmiştik. Mükelleflerce en çok yapılan hata ise, 2.
No.lu KDV beyanında royalti/lisans ödemesi için Vergi Dairesine bildirimde bulunmalarına karşın Gümrük İdaresine bildirimde bulunmamalarıdır.
Vergi Dairesine bildirimde bulunmak şartıyla KDV’ye tabi bir eşya ithalatında ödenen royalti/lisans bedelinin Gümrük İdaresine bildirilmemesi
durumunda vergi kaybı meydana gelmese de, gümrük vergisine tabi bir
eşya ithalatı söz konusu olduğunda Gümrük İdaresine beyanda bulunulmaması vergi kaybına neden olabilecektir. Bu meyanda, royalti ödemesi yaptığı halde Gümrük İdaresine hiç beyanda bulunulmadıysa ve bu hususun
gümrük idaresince tespit edilmesi halinde; Gümrük Kanununun 234- 1/b.
Maddesinde yer alan kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, 23 ila 31 inci maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu noksanlığa
ait gümrük vergisinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır hükmü uyarınca işlem yapılırken, Gümrük İdaresince tespit edilmeden önce
mükellef tarafından beyan edilmesi halinde ise daha önce sadece Gümrük
Kanununun 241. Maddesi uyarınca usulsüzlük uygulanır iken, 5911 sayılı
Kanunla yapılan değişiklikten sonra 234/3. Maddesinde yer alan; yukarıda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce
beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yüzde on beş
nispetinde uygulanacağı hükmü uyarınca işlem yapılarak idari para cezası
düzenlenecektir. Bununla birlikte, mükellef tarafından istisnai kıymet beyanında faydalanılıyorsa Yönetmeliğin 53’ncü maddesinin son fıkrasına
göre, İthal eşyasının gümrük kıymetine veya katma değer vergisi matrahına girmesi gereken, ancak gümrük beyannamesinin tescili anında beyan
sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya
matrah unsurları ile ilgili olarak, en geç söz konusu kıymet veya matrah
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II-Sonuç:
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat
uyarınca, royalti/lisan ödemelerinin ithal eşyasının vergilendirmeye esas
CİF kıymetine dahil edilmesi gerekmesine karşın, mükelleflerce mevzuatın yeterince bilinmemesi veya farklı yorumlanması nedeniyle, sorumlu
sıfatıyla söz konusu dönemlere ait royalti ödemelerine ilişkin ödenecek
KDV’nin 2 No.lu KDV beyannamesi ile Vergi Dairesine bildirerek ödeme
yapmaları yeterli görülerek, yapılan ödemenin Gümrük İdaresine beyan
edilmemesi sonucu mükellefler cezai durumla karşılaşabilmektedir. İthalatçı firmalarca yapılan sözleşme gereği royalti/ lisans ödemesi yapılıyorsa, sözleşmenin şartlarına bağlı olarak belirlenen royalti/lisans tutarının
Gümrük İdaresine beyanı farklılık gösterebilmektedir. Royalti ödemelerine ilişkin yapılacak ödemelerin ithalattan önce biliniyor olması halinde,
ithalatçı tarfından beyannamenin tescili aşamasında ödenmiş yada ödenecek royalti tutarları CİF kıymete royalti ödemesi adı altında eklenerek hesaplanacak vergilerin ödenmesi ile ithalat işlemleri tamamlanacaktır. Buna
karşın royalti tutarının ithalat öncesi bilinmesi mümkün değilse, yani sözleşme gereği satış sonrası net hasılatın oranları üzerinde belirleniyorsa mü-
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unsurunun öğrenildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulacak ve vergileri de aynı süre içinde ödenmelidir. Dolayısıyla, sözleşmede vadeler farklı olsa da Vergi Dairesine verilen 2. Nolu
KDV beyannamesi ile beyan edilen royalti ödeme tutarlarının kesinleşeceği kabul edilerek Gümrük Yönetmeliğinin 53’ncü maddesinin son fıkrasında belirtilen sürelerde royalti/lisans ödemelerinin Gümrük İdaresine
beyan edilmelidir. Kıymet ve matrah unsurları kesinleşmesine rağmen süresi içerisinde ödenmediği tespit edilen gümrük vergilerine ilişkin Gümrük
Yönetmeliğinin 145’nci maddesinin 2’nci fıkrasına göre; eksik belgeler
süresi içinde gümrük idarelerine sunulmadığı takdirde, normal oranların
uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen gümrük vergilerine göre noksan
alındığı belirlenen gümrük vergileri ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’nci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin ödenmesi gerekecektir.
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kellefler tarfından öncelikle Gümrük İdaresine verecekleri bir dilekçe ile
royalti ödemelerinin ilişkin tutarın ithalattan sonra belirleneceği bildirilerek Gümrük Yönetmeliğinin 53. Maddesine göre istisnai kıymet beyanında
bulunmak istediklerini beyan etmeleri, bu hususun ayrıca beyannamenin
44. Nolu kutusuna da yazmaları ve Gümrük İdaresinden izin aldıktan sonra
ithalat işlemini gerçekleştirmeleri, bilahare royalti tutarı belirlenmesinin
akabinde yine Gümrük İdaresine verilecek bir dilekçeyle herbir beyannameye tekabül eden royalti tutarları bildirilerek gümrük vergilerinin ödenmesi gerekmektedir. Royalti/lisans ödemelerinin usulüne uygun ve zamanında Gümrük İdaresine beyan edilmemesi veya beyan dışı bırakılması
halinde ise bu hususun Gümrük İdaresince tespit edilmesi halinde; Gümrük Kanununun 234- 1/b. ve 234-3 maddesi uyarınca işlem yapılarak idari
para cezası düzenlenecektir. Bununla birlikte, eksik belgeler süresi içinde
gümrük idarelerine sunulmadığı takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’nci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin ödenmesi gerekecektir.
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KÜÇÜK TORBA YASANIN, KOOPERATİF YÖNETİM VE DENETİM
KURULU ÜYELERİNE GETİRDİĞİ İKİNCİ GÖREV YASAĞI
Merdan Çalışkan*
Kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifleri Birliği yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine yeni getirilen yasaklama sonucunda, bu kişiler sayılan kurumların
hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu veya denetim kurulu üyesi, personel olarak veya başka
bir ad altında çalışmamaktadır. Bu yasak, sözkonusu kişilerin 2.dereceye
kadar kan ve kayın hısımları için de getirilmiş bulunmaktadır.
ANAHTAR KELİMELER
Kooperatif, şirketler, teşekkül, dernek, vakıf, iş ortaklığı, tüzel kişi yönetim kurulu üyesi, ücretsiz çalışma, hükümsüz.

YASAK KİMLERİ ETKİLİYOR
Yasak öncelikle kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerini ve denetim kurulu üyelerini etkilemektedir.
Kooperatiflerin üst kuruluşları; kooperatif birlikleri, kooperatif merkez
birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’dir. Kooperatifler birlik*

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başkontrolörü
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GİRİŞ
Basında, 6111 sayılı “Torba yasa”nın yayımlanmasından sonra, “küçük torba yasa” olarak adlandırılan 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun(T.C. Yasalar, 2011) ile 1163 sayılı Kooperatifler
Kanunu’na yeni bir madde eklenmiştir.
Sözkonusu madde ile kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyelerine bazı görevlerde bulunma yasağı getirilmiştir. Eklenen madde, “Bağdaşmayan görevler” başlığı ile, “Ek Madde 3” olarak
sınıflandırılmış ve 5 fıkradan oluşmaktadır.
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lerin, birlikler merkez birliklerinin, birlik ve merkez birlikleri de Türkiye
Milli Kooperatifler Birliği’nin ortağı konumunda olup üst kuruluşlar da
Kanunen, yapısal anlamda (kuruluş ve işleyiş bakımından) birer kooperatif
sayılmaktadır. Bu bakımdan bunlarda da yönetim kurulu ve denetim kurulu zorunlu organlar arasında yer almaktadır.
Yasak kapsamına giren diğer kişiler ise, biraz önce saydığımız yönetim ve denetim kurulu üyelerinin akrabalarıdır. Yönetim ve denetim kurulu
üyelerinin akrabalarının, kooperatif ve üst kuruluşlarıyla ilgili olarak yeni
düzenlemede sayılan kuruluşlarda yönetim ve denetim kurulu üyesi olmaları ve görev almaları yasaklanmıştır.
Akrabalık sınırı, eşlerle ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlar olarak çizilmiştir. Buna göre bir kişinin yönetim veya denetim kurulu üyesi
olması durumunda, eşi, annesi, babası, eşinin annesi ve babası, çocukları
(birinci derecedekiler), anneanne, dedeler, babaanne, torunlar, kardeşler,
eşin anneannesi, dedeleri, babaannesi ile eşin kardeşleri (ikinci derecedekiler), yasak kapsamında yer almaktadırlar.
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YASAK KAPSAMINDAKİ GÖREVLER
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bulundukları kooperatif veya üst
kuruluşlarının hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde, yönetim kurulu üyesi, denetçi (denetim kurulu üyesi),
personel olarak veya başka bir şekilde görev alamazlar. Yine, yönetim ve
denetimdekilerin akrabaları için de aynı görevlerde bulunma yasağı getirilmiştir.
Buna göre, ikinci görev/diğer görevler yasağı olarak kısaltabileceğimiz yasak kapsamına, diğer bir teşekkülde yönetim kurulu üyeliği, denetim kurulu üyeliği, personel, müdür, genel müdür, danışman, koordinatör,
muhasebeci, şoför, bekçi, şef gibi görevler girmektedir. Öte yandan, personelden başka bir şekilde de görev alamayacakları da belirtildiğinden, işçi,
mevsimlik işçi, ustabaşı gibi, İş Kanunu’na tabi diğer unvanlarla da görev
yapılması yasaklanmaktadır.

YASAK KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR
Yönetim ve denetim kuruluna getirilen, yasak kapsamındaki görevler
ile, bunların akrabalarına getirilen görevler arasında bir ayrım olduğu gözlemlenmektedir.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin kendilerine getirilen yasaklama
kapsamına, hissedar olunan tüm şirketler girdiği halde, akrabalarına getirilen yasaklama kapsamına %50’den fazla hissedar olunan şirketler girmektedir. Getirilen diğer kısıtlama ise hem yönetim ve denetim kurulu üyeleri
hem de akrabaları için aynıdır; vakıflar ve diğer teşekküller.
Öncelikle ilk dikkati çeken husus, kooperatiflerin Türk Ticaret
Kanunu’na göre ticaret şirketleri arasında sayılmış olmasıdır (TC Yasalar,
1956, md.136). Ancak %50’den fazla olan hissesine sahip olunan şirketlerden bahsedilmekte olup bu ayrım kooperatiflere pek uygun düşmemektedir. Nitekim kooperatiflerin sermaye yapısı ile diğer şirketlerin sermaye
yapısı farklılık göstermektedir. Kooperatiflerde sermaye ortakların taahhüt
ettikleri pay miktarı ile orantılı olup anasözleşmede belirli bir alt ve üst sınır olmadıkça (Kanundaki 5.000 pay üst sınırı dahilinde) ve ortak sayısına
bir sınırlama getirilmedikçe sermaye oldukça değişkenlik arzetmektedir.
Her bir ortaklık payının değeri 100 TL olup ortak sayısı ve ortakların taahhüt ettikleri pay miktarına göre sermaye belirlenir. Bu nedenle hesap dönemi içerisinde sermaye tutarı sürekli artıp azalabilmektedir. Kayıtlı veya
çıkarılmış sermaye yoktur. Bu durumda, bir kooperatifin, başka bir kooperatifin %50 hissesine sahip olmasından pek bahsedilmemektedir.
Ancak bir kooperatif, başka bir kooperatifin belirli bir zamanda %50
sermayesine sahip olursa ne olacaktır? Uygulamada buna rastlamak zor olmakla birlikte, kooperatiflerin bir üst kuruluşa olan ortaklıkları durumunda
buna rastlamak mümkün olabilir. Bu durumda, “şirket” tanımı geniş düşünülerek kooperatiflerin diğer kooperatiflerdeki payları veya üst birlikteki
payları %50’yi geçerse, yasağın buralarda da uygulanabilmesi mümkün
görünmektedir. Burada mevzuattan kaynaklanan sınırlara da dikkat edilmelidir. Nitekim Kanuna göre, yönetim kurulu üyesi aynı türdeki bir başka
kooperatifin yönetim kurulu üyesi olamaz (TC Yasalar, 1969, md.56). Yine
tarım satış kooperatifleri örnek anasözleşmesine göre, ki bunlar Bakanlar
Kurulu Kararıyla hazırlanmaktadır, yönetim kurulu üyelerinin başka bir
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kooperatifte yönetim kurulu üyesi olması, aynı kooperatifte denetim kurulu üyesi olması, gerek ortağı olduğu kooperatif ve bağlı olduğu birliğin,
gerekse aynı ürün üzerinde çalışan başka kooperatif veya birliğin personeli
olması yasaklanmıştır.
Diğer şirketler kapsamına ise, anonim, limited, kollektif, komandit ve
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket girmektedir.
Kanuna eklenen maddede yasak kapsamına vakıflar doğrudan sayılarak yazılmıştır. Buna göre, mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları ile
yeni vakıflar, “vakıf” tanımına girmektedir (TC Yasalar, 2008, md.3).
Yeni maddede “diğer teşekküller”e katılmadan bahsedilmiştir. Teşekkül, örgüt veya kuruluş anlamına gelmektedir (http://www.tdkterim.gov.tr/
bts/). Mevzuatta, daha önce Kooperatifler Kanunu’nun 1’nci maddesinde
kooperatiflerin tanımında “teşekkül” ifadesi yer almaktaydı. Ancak 2006
yılında yapılan değişiklikle, kooperatiflerin tanımında “teşekkül” yerine
“ortaklık” tanımı getirilmiştir. Dolayısıyla mevzuatta “teşekkül” tanımına
giren, kamu kurum niteliğindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri dışında, başka bir tüzel kişilik bulunmamaktadır.
Derneklerin, teşekkül kapsamında değerlendirilecek bir örgütlenme olduğu düşünülmektedir. Dernekler Kanununa göre kurulan derneklerde, yönetim kurulu ve denetim kurulu organı bulunmaktadır (TC Yasalar, 2004,
md.9).
Bunun dışında, tüzel kişiliğe sahip olmayan “adi ortaklık” ve “iş
ortaklığı”nın bu kapsama girebileceği düşünülebilir. İş ortaklıkları, adi
ortaklıklarının tersine, devamlılık arzetmeyen, belirli bir süre ve iş için
kurulan, tüzel kişiliği bulunmayan ve genelde büyük sermaye ve uzmanlık
gerektiren işler için kurulan ortaklıklardır. Bunlarda ve adi ortaklıklarda,
yönetim ve denetim kurulu gibi, kanuni ve zorunlu bir organ bulunmamaktadır. Ancak bu ortaklıklar için personel, işçi veya başka adlar altında
kişiler çalıştırılması mümkündür. Bu durumda, bu ortaklıklarda çalışanlar
bakımından yasaklılık sözkonusu olabilir.
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YASAĞIN TÜZEL KİŞİ ORTAKLARIN TEMSİLCİLERİNİ
ETKİLEYİP ETKİLEMEYECEĞİ
Kooperatifler Kanunu’nun 55/3’üncü maddesine göre, yönetim kuruluna seçilen tüzel kişiler, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildirirler
(TC Yasalar, 1969). Dolayısıyla kooperatiflerde, anonim şirketlerden farklı
olarak, yönetim kuruluna sadece gerçek kişiler değil, tüzel kişiler de seçilebilir.
Bu bakımdan, yönetim kurulu veya aynı şekilde denetçinin, bir tüzel
kişi olması durumunda, yine bu tüzel kişilerin kooperatifin ortağı olduğu
şirket, vakıf ve diğer teşekküllerde yönetim ve denetim kurulu üyesi olması yasaklanmaktadır.
Ancak, anonim şirketlerde yönetim kurulu ve denetim kuruluna tüzel
kişiler seçilemez (TC Yasalar, 1956, md.312/2). Bu nedenle, kooperatif ve
üst kuruluşlarında görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyesi olan tüzel kişilerin, anonim şirketlerin yönetim kurulunda görev yapması zaten
mümkün olmamaktadır. Yeni getirilen bu düzenlemenin, kooperatif yönetim veya denetim kuruluna seçilen tüzel kişinin, tüzel kişi tarafından
belirlenen temsilcisini etkilemeyeceği düşünülmektedir. Zaten temsilci,
seçildiği temsilci adına hareket etmekte olup temsilcisinin verdiği görev
ve yetkiler dahilinde hareket etmektedir. Ancak Kanun’un geniş yorumlanması halinde, temsilcilerin ve akrabalarının, ilgili kuruluşlarda görev
ikinci görev alma yasağı kapsamına girdiği belirtilebilir. Kanımızca, yeni
düzenlemenin bu ayrıntıyı kapsamadığı düşünülmektedir.
Kollektif şirket ortakları gerçek kişilerden oluşacağından, bu şirketlerin yönetim ve denetiminde tüzel kişilerden bahsedilemez (TC Yasalar,
1956, md.153).
Komandit şirketlerde, komandite ortağın hakiki şahıs olması zorunlu
olup tüzel kişiler komanditer ortak olabilir. Komanditer ortakların yönetimde söz sahibi olmaları mümkün değildir. Denetim yapma yetkisi ise bir
görev değil, hak olarak verildiğinden görev yasağı kapsamında değerlendirilecek bir denetim kurulu üyeliği anlamına gelmemektedir (TC Yasalar,
1956, md.243, 249).
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, kısmen anonim
şirket, kısmen de kolektif şirket hükümleri uygulanmakta olup denetçilik
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(murakıp) görevi komanditer (tüzel kişi olabilen) ortaklara verilmiştir. Gerçek kişilere yönetim görevi verilmiş olup denetçilik görevi verilmemiştir.
Bu bakımdan tüzel kişi şahısların, bu şirket türünde yöneticilik yapmaları
mümkün olmayıp denetçi olmaları mümkündür, yasağa denetçilik kısmında dikkat edilmesi gerekmektedir.
Limited şirketlerde, tüzel kişilerin bulunması halinde limited şirket
temsilcilerinin tescilinde, tüzel kişi adına temsilcinin adı soyadı tescil edilir. Şirketin temsili, ortak olmayan kimselere de bırakılabilir (TC Yasalar,
1956, md.540, 541). Ortak sayısı yirmiden fazla olan limited şirketlerde,
bir veya daha fazla denetçi bulunur; ortak sayısı yirmi ve altında olan şirketlerde ise idare yetkisine sahip olmayan ortakların denetleme yetkisi bulunmaktadır (TC Yasalar, 1956, md.548; 1926, md.531). Dolayısıyla, ortak
sayısı yirmiden fazla olan limited şirketlerdeki denetçilik için bu yasak
hükümlerinin aranması gerekmekte, yirmi ve az olanlarda ise denetim ortaklık şartına bağlı bir hak olduğundan yasak kapsamına girmemektedir.
Vakıflarda, yönetim kurulu yerine (Kanun’daki bazı hükümler dışında) “vakıf yöneticiliği” tabiri kullanılmaktadır. Bu anlamda, yeni getirilen bu yasaklamanın vakıflar için yöneticilik olarak algılanması gerekir
(TC Yasalar, 2008, md.3). Denetim kurulu yerine ise denetim organından
bahsedilmiş olup bunun da yasak kapsamında değerlendirilmesi gerektiği
düşünülmektedir (TC Yasalar, 2008, md.10).
Dernekler, gerçek veya tüzel kişilerce kurulabilmekte olup yönetim
ve denetim kurulu organına sahiptirler (TC Yasalar, 2004, md.3, 9). Tüzel
kişilerin yönetim ve denetim kurulunda bulunmalarına herhangi bir kısıtlama getirilmemiş olup tüzel kişilerin bu yasak kapsamında değerlendirilmesi gerekir.
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SEÇİMLİK DURUM
Yasak kapsamına giren kişilerin bulunması durumunu, Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih ve bu tarih sonrası için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Kanun yürürlüğe girdiği tarihte (12 Nisan 2011), hem kooperatif veya
üst kuruluşta yönetim veya denetim kurulu üyesi olanlar, hem de hissedar
olunan şirketlerde, vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim veya denetim
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YASAK GÖREVLERİN DENETİMİ
Yasak görevlerin bulunup bulunmadığı veya daha sonradan yasak görev kapsamına giren bir işlemin, seçimin, görevlendirmenin, sözleşmenin
veya atamanın yapılıp yapılmadığı hususunda yapılacak denetim görevi,
denetim kuruluna verilmiştir.
Burada denetim kurulunun, daha önce bahsetmiş olduğumuz gibi, yönetim kurulu üyesinin tüzel kişi olup olmadığı, hissedar (ortak) olunan şir-
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kurulu üyesi yahut personel ya da başka bir ad altında çalışmakta olanlar,
bu görevlerden sadece birisini, 3 ay içerisinde tercih ederek diğerlerinden
ayrılırlar. Eğer bu süre içerisinde tercihte bulunulmazsa, kooperatif veya
üst kuruluştaki yönetim veya denetim kurulu üyelikleri dışındaki diğer görevlerinin tamamı kendiliğinden sona erer.
Burada dikkati çeken husus, seçimlik hak kapsamında kooperatif veya
üst kuruluştaki görevlerin bırakılması halinde, diğer şirketler, vakıflar ve
teşekküllerdeki birden fazla (varsa) görevin tamamının devam ettirilebileceğidir. Nitekim, kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim
kurulu üyeliğine bağlı olan “yasak” uygulamasının, bu görevi bırakmakla
ortadan kalkacağı, dolayısıyla diğer birden fazla olan görevlerin birisini
seçmek yerine tamamına devam edilebileceği düşünülmektedir.
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ise durumu ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi, kooperatif veya üst kuruluşlarının yönetim veya denetim
kurulu üyesi iken, sonradan diğer görevleri (şirket, vakıf ve diğer teşekküllerde yönetim veya denetim kurulu üyeliği, personel, vb) edinenlerin
durumudur. Kanun bu durumda, edinilen diğer görevlere ilişkin görevlendirme ve seçilme işlemleri ile sözleşmeleri hükümsüz kılmaktadır. Yani
asıl kooperatif ve üst kuruluştaki görevler devam edecektir.
İkincisi ise, diğer görevlerde çalışmaktayken, asıl kooperatif veya üst
kuruluşta yönetim ya da denetim kurulu üyeliğine seçilenlerin, seçildikleri
tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmaları zorunludur. Bu görevlerinden ayrılmayanların, yönetim veya denetim kurulu üyeliğine seçilmelerine
ilişkin işlemler hükümsüz sayılmaktadır. Bu durumda, hükümsüz sayılan
yönetim ya da denetim kurulu üyeliklerinden boşalan yerlere yedek üyeler
çağrılır.
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ketlerin, vakıfların ve diğer teşekküllerin neler olduğu, burada görev alanların, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin kimler olduğu, bunlarla
asıl kooperatifin veya üst kuruluşun akrabalık ilişkilerinin olup olmadığı,
yasak görev bulunmakta ise bu görevlere gelme tarihi, seçimlik hakkın
nasıl kullanıldığı veya kullanılacağı, seçimlik hakkın doğru ve mevzuata
uygun olarak yapılıp yapılmadığı gibi hususları ayrıntılı olarak incelemesi
gerekmektedir.
Öncelikle yönetim ve denetim kurulu üyelerinin nüfus idaresinden aile
kütüklerinin (2.dereceye kadar) edinilmesinin, diğer görevlerdeki kişilerin,
asıl kooperatifin yetkilileri ile akrabalık ilişkisinin bulunmasında faydalı
olacağı düşünülmektedir.
Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, hükümsüz sayılan işlemlerdir.
Hükümsüz sayılan işlemler, Kanunun emredici hükümlerine aykırı, batıl,
yani baştan itibaren geçersiz olan işlemlerdir. Bu bakımdan herhangi bir
sonuç doğurmazlar, bu işlem nedeniyle oluşan tüm sonuçlar, işlem hiç yapılmamış gibi geriye yürütülür. Bu nedenle, hükümsüz bir işlem nedeniyle kooperatif veya üst kuruluşta veyahut hissedar olunan diğer şirket ve
teşekküllerde maddi anlamda bir gider, zarar oluşmuşsa bu giderin veya
zararın ilgililerden tahsil edilmesi gerekmektedir. Denetçilerin, bu hususa
da dikkat etmeleri önerilir.
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BOŞALAN GÖREVLERİN TAMAMLANMASI
Boşalan görevlerin tamamlanmasını her şirket ve teşekkül türüne göre
ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Öte yandan, burada boşalan yönetim ve denetim kurulu üyelikleri, kooperatifler açısından ele alındığından,
diğer şirket türleri ve teşekküllerde oluşan boşalmalar halinde uygulanacak
hükümler ve izlenecek yola değinilmemiştir.
Kooperatiflerde asil yönetim ve denetim kurulu ile birlikte, yedekleri
de seçilmektedir (TC Yasalar, 1969, md. 55/2, 65/2). Asil sayısı kadar, yedek üye seçilir.
Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerin kooperatif ortağı olmaları şarttır. Yönetim kurulu asil üyelerinin ölüm, istifa gibi sebeplerle boşalması
durumunda, toplantı nisabı oluşturulabiliyorsa yedek üyeler kooperatif denetçilerince göreve çağrılırlar. Bu nedenle kooperatiflerde öncelikle yedek
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ÜCRETSİZ VEYA BAŞKA BİR AD KARŞILIĞINDA ÇALIŞMA
Eklenen maddenin ilk fıkrasında, kooperatif veya üst kuruluşun yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, diğer şirket, vakıf ve diğer teşekküllerde
personel veya başka bir ad altında “ücretli olarak” çalışamayacakları belirtilmiş, ancak maddenin ikinci ve beşinci fıkraları diğer görevlerde, “ücretsiz” de olsa, çalışmayı olanaksız hale getirmiştir. Bu bakımdan “ücretli
olarak” tabirini kullanmanın bir anlamı bulunmamaktadır.
Ancak aynı durumu, maddenin üçüncü fıkrasında işlenen, yönetim
ve denetim kurulu üyelerinin akrabaları için söylemek mümkün değildir.
Burada da akrabalara, personel veya başka bir ad altında “ücretli olarak
işe alınamazlar” denilmekle birlikte, ikinci ve beşinci fıkralarda düzenlenen hükümsüzlükler ve seçimlik hususlar, akrabalarla ilgili değildir. Aca-
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üyeler göreve çağrılır. Eğer göreve çağrılan yedek üyeler, toplantı nisabını oluşturduğu halde hala yönetim kurulu üyeliğinde bir üye açığı varsa,
bu durumda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır (TC Yasalar, 1956,
md.315). Burada dikkat edilmesi gereken husus, 315’inci maddede sadece
1 üyeliğin açılması durumunda bir kişinin geçici olarak seçilmesidir.
Kooperatif ve üst kurulu denetçilerinin kooperatif ortağı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Asil denetçilerden bir veya daha fazlasının
herhangi bir sebeple görevden ayrılmaları veya ayrılmak zorunda olmaları durumunda, boş kalan denetçilik kadar yedek denetçi, kalan denetçiler tarafından göreve çağrılır. Göreve çağrının, ilgili ortağın veya ortak
olmayan kişinin bilinen en son adresine yazılı olarak veya sözlü olarak
yapılması mümkündür. Ancak görevi kabul etmeyen denetçiden yazılı bir
dilekçe alınması gerekmektedir. Boşalan denetçilikler yedeklerle de doldurulamazsa, diğer denetçiler yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar
görev yapmak üzere yeni bir denetçi seçerler (TC Yasalar, 1956, md.351).
Hiç denetçi kalmazsa, genel kurulun ilk toplantısına kadar vazifeli olmak
şartıyla, her ortağın veya idare meclisi azalarından her birinin talebi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi tayin eder.
Anonim şirket yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin boşalması
durumunda uygulanacak hükümler yukarıda belirtilmiştir. Bunlarda yedek
denetçi ve yedek yönetici seçilmediği unutulmamalıdır.
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ba akrabalar, bu durumda ücretsiz olarak veya başka bir ad altında çıkar/
menfaat/fayda sağlayarak çalışabilirler mi? Nitekim Kanun’da ücret, huzur hakkı, risturn, yolluk ayrımı halihazırda yapılmıştır (TC Yasalar, 1969,
md.56). Yani ücretin geniş olarak algılanması, her türlü menfaati kapsaması gerektiği yönünde bir savunma yapılması mümkün görünmemektedir.
Dolayısıyla akrabaların, ilgili şirket ve diğer teşekküllerde ücretsiz veya
başka bir menfaat karşılığında, personel veya başka bir ad altında çalışmaları mümkün görünmektedir.
Kanımızca, maddenin birinci ve üçüncü fıkrasına eklenen “ücretli olarak” çalışamama ibaresinin, maddenin amacına uygun düşmediği düşünülmekte olup bu ibareye hiç yer verilmeseydi tereddütlerin yaşanmayacak
olduğu düşünülmektedir.
Öte yandan, akrabaların %50’den az hissedar olunan anonim, limited,
kolektif, komandit, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ve
kooperatiflerde görev almaları, yönetim kurulu veya denetim kurulu üyesi
olmalarında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
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SONUÇ
2010 yılında Kooperatifler Kanunu’na eklenen, kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ile, kooperatifin iştiraklerinin yönetim
kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ilgili Bakanlıkça görevden
alınması yönündeki düzenlemeden sonra, 2011 yılında da bir özel hukuk
tüzel kişiliği olan kooperatiflerin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine yönelik olarak yeni kısıtlama daha getirilmiştir.
Yeni düzenleme ile, kooperatif ve üst kuruluşlarındaki yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bağlı oldukları kuruluşun hissedar olduğu diğer şirketlerde, katıldığı vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim ve denetim
kurulu üyesi olmayacaklar, buralarda personel veya başka bir ad altında
çalışamayacaklardır. Aynı husus, yukarıda sayılan kişilerin 2.derecye kadar kan ve sıhri hısımları için de geçerlidir. Ancak bunların, ücretsiz olarak
veya ücret dışında başka bir ad karşılığında, personel olarak veya başka bir
ad altında görev yapabilecekleri düşünülmektedir.
Kanımızca kooperatiflerin gelişmesinde, kısıtlamalardan ziyade sorunların çözümüne yönelik tahlillerin yapılarak bu kapsamda düzenlemelerin
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yapılması daha yerinde olacaktır. Kimi zaman deneyimli, zeki, eğitimli ve
en önemlisi güvenilir ve dürüst bir kişinin (yönetici veya deneti) ya da bir
akrabanın, diğer teşekküllerde görevlendirilememesi kooperatifin zararına
da olabilir. Kaldı ki ülkemizde sermaye piyasasında faaliyet gösteren halka
açık şirketlerimizin en büyükleri arasında yer alan bir çok firma da, henüz
aile şirketi kökenli olmanın yansımalarını halen yaşamaktadır.
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İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI
Ömer KÖSE*

I. GİRİŞ
Kamu ihalelerine giren firmalar, ihaleyi kazanmak için teklif vermektedirler. Firmaların verdikleri teklifler, yapılan çeşitli ölçümlemeler neticesinde, ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak değerlendirilebilmekte ve aşırı düşük teklifte bulunan firmalardan, teklifleriyle ilgili olarak
açıklama istenmektedir.
Bu çerçevede ihaleye aşırı düşük teklif veren firmaların, çeşitli belgelerle kabul edilebilir bir fiyat teklifi sunduklarını izah etmeleri gerekir.
Bu çalışmada, aşırı düşük teklifleri açıklamak amacıyla proforma fatura kullanılması konusu üzerinde durulacaktır.

A. EKONOMİK VE MALÎ YETERLİĞİN BELİRLENMESİ
1. Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,
2. İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer
belgeleri,
3. İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile
ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.  
           
B. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞİN BELİRLENMESİ
1. İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bu*

Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörü
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II. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak firmalarda aşağıda belirtilen şartlar aranmaktadır.
İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki
ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:
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lunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,
2. İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a. Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren
belgeler,
b. Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul
işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin
en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi
gösteren belgeler,
c. Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme
bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak
gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren
belgeler,
d. Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,
e. Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile
kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi
gösteren belgeler.
3. İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme
faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,
4. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis,
makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,
ve diğer belgeler istenmektedir.
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III. AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF
İhaleye katılan istekliler tarafından verilen teklifler, ihale komisyonunca değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edilir.
Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiple-
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IV. PROFORMA FATURALARI SUNMA ZORUNLULUĞU
Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/
gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve
belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,
b. Fiyat teklifleri,
c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri
ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere
ilişkin ilan edilmiş fiyat
tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen
asgari fiyatlar,
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rinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları
yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik
olması,
b. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları
dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde
Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kriterleri esas alır.
Kamu İhale Kurumu bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar
belirlemeye yetkilidir.
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e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit
tutanakları,
f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,
g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri
için uygun olanları yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.
Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının
fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama
yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)
Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki
birim satış tutarı;
a. Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,
b. Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının
% 80’inin,
altında olamaz.
Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin
yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması
ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi
gerekmektedir.
Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin
yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %

80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi
gerekmektedir.
Kaşeleme işlemi özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi,
bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak
suretiyle de yapılabilir.
İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş
kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren
kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;
a. Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,
b. Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının
% 80’inin,
altında olamaz.
Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal
defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış
tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de
belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal
defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış
tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin
altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
İstekli tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine
ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda sadece bu işlere ilişkin fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.
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İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamalarında çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.
İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması
halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli
olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel
Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)
İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile
ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması
yeterlidir. (Örnek: Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.nin sattıkları kum, çakıl, kırmataş vb. mallara ilişkin verdikleri
fiyat teklifleri.)
İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve
kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması
halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli
olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt
fiyatları vb.)
İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış
tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,
a. Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,
b. Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim
satış tutarının % 80’inin,
altında olamaz.
İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti
ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son

MALİ

ÇÖZÜM

V. MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU
Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanaklarının; 3568
sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
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geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.
İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun
kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış olması
ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.
İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle
stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, stokta bulunan mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur. Stok tespit
tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilecektir. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit tutanağındaki
ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz.
İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya
satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi
gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal
bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak
imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.
Kaşeleme işlemi bu özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi,
bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak
suretiyle de yapılabilir.
İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya proforma fatura ya da fiyat
teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir
açıklama olarak kabul edilmeyecektir.
Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu
belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
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Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından
düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.
Meslek mensubu proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı
ile O-5, O-6, O-7 ve O-8 nolu tutanaklardaki beyanlarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine uygunluğundan sorumludur.
Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve
fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek
üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.
İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar
gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma
fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit
etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz
konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine
gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.
Bu çerçevede, ihale işlemlerine ilişkin belgelerin sunulması aşamasında, meslek mensupları, sunulan belgelerin gerçek durumu yansıtması konusunda gereken dikkati göstermeleri yerinde olacaktır.
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KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (22.01.2002). 4734 sayılı kamu ihale kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (24648 sayılı)
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MENŞE KAVRAMI VE MENŞE KAZANMA KRİTERLERİNİN
İLGİLİ MEVZUAT IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Cevdet BOZKURT*

2. Eşyanın Menşesine İlişkin Kurallar
Bir ülkenin üçüncü ülkelere karşı uyguladığı menşe kuralları tercihli ya
da tercihsiz menşe ilkesine dayanabilir. Zira, bir eşyanın menşeinin belir*

Gümrük Müsteşarlığı İç Denetçisi
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1. Giriş
Dünya ölçeğinde elde edilen birçok ürünün birden fazla üretim aşamasından geçmesi ve bu süreçlerin değişik ülkelerde gerçekleşmesi, menşe
kurallarını önemli bir dış ticaret politikası aracı haline getirmiştir. Dolayısıyla bir ürünün menşeinin belirlenmesi, günümüzde daha karmaşık süreçlerin ortaya konulmasını gerektirmektedir.
Eşyanın menşei kavramı; başta ithalata ilişkin gümrük vergilerinin hesaplanması olmak üzere, kota ve anti-damping benzeri araçların uygulanmasının takibi vasıtasıyla dış ticaretin kontrolü amacıyla da kullanılmaktadır.
Bu bağlamda, “menşe”, “bir eşyanın ekonomik uyruğu” olarak tanımlanabilir. Yani, farklı ülkelerden gelen ürünlerin uygulamada farklı
muameleye tabi olması, menşe kurallarına ihtiyacın doğmasına neden olmuştur. Oysa eskiden, menşe yalnızca istatistiki veri açısından önem taşımaktaydı.
Nitekim GATT (Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması) çerçevesinde
kabul edilen anlaşmalardan bir tanesi olan ve Türkiye’nin de taraf olduğu “Menşe Kuralları Anlaşması”nda, “tarife tercihlerinin verilmesine yol
açan akdi ve otonom ticaret rejimleriyle ilgili olmaması koşuluyla, üyeler
tarafından malların menşe ülkesinin tespit edilmesi için uygulanan yasa,
yönetmelik ve genel uygulamaya ilişkin idari önlemler” şeklinde menşe
kurallarının tanımlandığını görmekteyiz.
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lenmesinde kullanılan iki temel ölçüt bulunmaktadır. Bunlardan birincisi,
ürünün tamamen bir ülkede elde edilen ürün olup olmadığının belirlenmesidir. Eğer ürün “tamamen bir ülkede elde edilen” ürün tanımını karşılıyor
ise o ülke menşeli olarak kabul edileceği açıktır. Eğer ürün tamamen bir
ülkede elde edilen ürün değil ise bu durumda yapılan işlem ve işçilik değerlendirilerek menşe statüsü belirlenir. Yani, bu durumda “esaslı dönüşüm
ölçütü gereği” eşyanın menşei belirlenir.
Bu çerçevede, eşyanın menşei belirlenirken, aralarında anlaşma bulunan ülkelerin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla, menşe statüsü
kazandırma kurallarında, menşe kümülasyonu ile esneklikler getirilebilmektedir. Genel olarak, kümülasyon olanağı anlaşmaya taraf ülkelerden
biri menşeli ürünlerin diğer taraf menşe statüsünü kazanmaları için orada
yeterli işleme tabi tutulmalarına gerek kalmamasıdır.
Menşe belirlenirken, bazı faaliyetlerin eşyanın menşeini etkilemediği
kabul edilir. Zira, yetersiz işçilik ve işlemler olarak kabul edilen bu faaliyetler (örneğin, tekstil ürünleri için); ambalajların ayrılması ve birleştirilmesi, yıkama ve toz temizleme, basit şişeleme, torbalama, basit karıştırma
işlemi, etiket dikme vb. faaliyetler olup, belirtilen bu faaliyetler eşyanın
menşeini değiştirmemektedir.
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2.1. Tercihsiz Menşe
Tercihsiz menşe kuralları, “En çok kayrılan ülke” kuralı uyarınca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkelere tavizli vergi uygulanabilmesi için
esas alınan menşe kuralları olup, bu bağlamda, tespit edilen kurallara uyan
ve DTÖ üyesi bir ülkeden gelen eşya için, ülke ayrımı yapılmaksızın tavizli vergi oranı uygulanmasıdır.
Ancak bu tanım, örneğin, Türkiye’nin DTÖ üyesi her ülkeye tercihli
vergi uygulayacağı anlamına gelmemektedir. Çünkü tanımda kullanılan
“tavizli vergi oranı” kavramı, Türkiye’nin sahip olduğu tercihli rejim esnasında uygulanacak tavizli vergiyle aynı anlama gelmemekte olup, DTÖ
bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla tercihsiz menşe
kuralları, arada herhangi bir özel anlaşma bulunmayan tüm ülkeler menşeli
eşya için geçerlidir ve bu hallerde, bilinen anlamıyla tercihli vergi oranı
uygulanmamaktadır.
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Diğer yandan, GATT Menşe Kuralları Anlaşması’nda yer alan menşe
kuralları tanımında, tarife tercihlerinin verilmesine neden olan tercihli ve
otonom düzenlemeler dışarıda bırakılmaktadır. Bahse konu Anlaşma’yla,
menşe kurallarının uyumlaştırılması ile ticaretin engellenmesinin önlemesi
amaçlanmıştır.

1
Türkiye ile AT arasındaki tarım ürünleri ve demir-çelik ürünleri ticaretiyse Serbest
Ticaret Alanı hükümlerine dayanmaktadır: Türkiye ile AT arasındaki tarım ürünleri ticareti,
Türkiye-AT Ortaklık Konseyi’nin 25 Şubat 1998 tarihli ve 1/98 sayılı Kararı çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir. Türkiye ile AT arasındaki demir-çelik ürünleri ticaretiyse, Türkiye
ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) arasında 25 Temmuz 1996 tarihinde
imzalanan, 1 Ağustos 1996 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve AKÇT Antlaşması’nın 23
Temmuz 2002 tarihinde sona ermesiyle AT tarafından üstlenilen Serbest Ticaret Anlaşması
(STA) hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.
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2.2. Tercihli Menşe
Tercihli menşe kuralları ise, “En çok kayrılan ülke” kuralından bir sapma olarak, bazı ülke veya ülke gruplarına tanınan özel uygulamalara imkân
veren ve esasları özel anlaşmalarla belirlenen kurallardır.
Aralarında ikili veya çoklu tercihli düzenleme bulunan ülkeler, ürettikleri ürünleri birbirlerinden ithal ederlerken, bu ürünleri üçüncü ülke
ürünlerinden, özel menşe kuralları ile ayırt ederler. Yani tavizli vergi uygulaması talep eden ithalatçının ithal etmek istediği eşyanın, tercihli menşe
kuralları tabir edilen bu özel kuralları karşılaması gerekir. Dünyada pek
çok uygulaması bulunan tercihli kurallara, ticaret politikası aracı olarak
başvurulduğu da olmaktadır.
Türkiye’nin tercihli ticaret politikası esasen, Avrupa Topluluğu’yla
(AT) arasında mevcut olan Gümrük Birliği’nin bir gerekliliği olarak ortaya
çıkmıştır. Türkiye ile AT arasındaki en önemli ortaklık organı olan Ortaklık Konseyi’nin, 6 Mart 1995 tarihli ve 1/95 sayılı Kararı’na dayanılarak
girilmiştir. Tarafların ortaklaşa aldıkları ve “Gümrük Birliği Kararı” olarak
da adlandırılan bu kararla, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri açısından Türkiye ile AT arasında, 31 Aralık 1995 tarihinden itibaren Gümrük
Birliği oluşturulmuştur1.
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Ancak, Gümrük Birliği ile Serbest Ticaret Alanı arasında çok temel ve
önemli bir farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık nedeniyle, STA’lar “menşe” temeline dayanırken, Gümrük Birliği ortak gümrük tarifesi ve ortak
ticaret politikası önlemlerine, dolayısıyla “serbest dolaşım” ilkesine dayanmaktadır. Bu ilke gereğince, gümrük vergileri tahsil edilerek ithalat işlemleri tamamlanan tüm sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri, Türkiye ile AT
arasında serbest dolaşıma konu olmaktadır.
Bu bağlamda, her tercihli rejimin kendine özgü “menşeli ürün” tanımı
olabilmekle birlikte hepsinin uygulaması, belli temel koşullara bağlıdır.
Dolayısıyla, bu koşulları sağlayan ithalatçının, tercihli rejim uygulaması
ile kanuni vergi yerine düşük vergiden faydalanması sağlanır.

152

3. Menşe Kümülasyonu Sistemi
Menşe kümülasyonu, aralarında bir Serbest Ticaret Alanı oluşturan bir
anlaşmaya taraf olan ve/veya bu tür anlaşmalara dayanan bir sisteme dahil
olan ülkelerin, birbirleri menşeli girdileri sınırsız ölçüde kullanmalarına
olanak tanıyan bir sistemdir. Aralarında STA bulunan ülkelerin ekonomik
ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla, menşe statüsü kazandırma kurallarına,
menşe kümülasyonu ile esneklikler getirilebilmektedir. Kümülasyon olanağı genel olarak, anlaşmaya taraf ülkelerden biri menşeli ürünlerin diğer
taraf menşe statüsünü kazanmaları için orada yeterli işleme tabi tutulmalarına gerek kalmamasıdır.
Menşe kümülasyonunun amacı ise, birbirlerine tercihli rejimler tanıyan
ülkeler arasındaki ticaretin arttırılmasını sağlamaktır. Bu çerçevede, taraf
ülkelerden biri menşeli girdi, diğer bir taraf ülkede yetersiz işçilik veya
işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçerse, o ülke menşeini kazanmış addedilir. Diğer bir ifadeyle, söz konusu girdinin o ülkenin menşe
statüsünü kazanabilmesi için yeterli işçilik veya işlemlere tabi tutulmasına
gerek kalmamaktadır.
Bu bağlamda, menşe kümülasyonu üç ana başlıktan toplanır, bunlar
ise;
i-İkili kümülasyon
ii-Çapraz kümülasyon
iii-Tam kümülasyon’dur.

3.1. İkili Kümülasyon
STA’ya yalnızca iki ülkenin taraf olduğu ve herhangi bir başka anlaşmanın söz konusu kümülasyonla ilişkilendirilmediği durumlarda geçerli
olan kümülasyon türüdür ve yalnızca anlaşmaya taraf iki ülke arasında işlemektedir. Bu durumda, yalnızca STA’ya taraf bir ülke menşeli girdiler,
diğer taraf ülkede yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işçilik veya
işlemden geçerlerse o ülkenin menşe statüsünü kazanabilirler.
Kümülasyon modelleri içinde en basiti olan ikili kümülasyon, iki ülke
arasında işler ve sadece bu iki ülke menşeli mallara uygulanır. Bu sistemde
aralarında serbest ticaret anlaşması bulunan iki ülkenin birbirleri menşeli
girdileri kullanmasına izin verilir. Üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılması halinde, bu girdiler esaslı dönüşüme uğramak zorundadır.
Türkiye bu çerçevede Makedonya, Hırvatistan, Filistin, Arnavutluk ve
Bosna-Hersek’le ikili kümülasyon esasına dayanan STA’lar imzalamıştır.
Örneğin, STA kapsamında Türkiye’den Arnavutluk’a, hesap makinesi ihracatının gerçekleştirilmesi durumunda; eşyanın imalatı esnasında Türkiye
ve/veya Arnavutluk menşeli girdiler kullanılmışsa, eşya Türkiye menşeini
kazanır ve eşyaya eşlik edecek EUR.1 Dolaşım Belgesi üzerine eşyanın
menşe ülkesi olarak Türkiye yazılır.
Ancak, eşyanın imalatı esnasında üçüncü ülke (Türkiye ve Arnavutluk hariç diğer ülkeler) menşeli girdiler kullanılırsa, eşyanın hangi ülke
menşeli olduğunu belirleyebilmek için ilgili Yönetmelik ekinde yer alan
“İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanabilmesi İçin Menşeli Olmayan
Girdilere Uygulanması Gerekli İşçilik veya İşlemler Listesi”ndeki ilgili
menşe kuralının karşılanıp karşılanmadığının kontrol edilmesi gerekir. İlgili menşe kuralı ise, “kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen ithalat”tır.
Örneğimizde, eşyanın imalatında 200 Euro’luk Almanya (AB) menşeli
girdi, 100 Euro’luk İsviçre menşeli girdi, 500 Euro’luk ve 50 Euro’luk Arnavutluk menşeli girdi kullanılsın. Nihai ürünün fabrika çıkış fiyatı 1000
Euro olsun. Bu bağlamda, eşyanın imalatında kullanılan üçüncü ülke (Almanya ve İsviçre) menşeli girdilerin toplam kıymetinin 300 Euro ve nihai
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ının 400 Euro olması ve böylece listede
yer alan kuralın karşılanmasına ilaveten yapılan işçilik ve işlemin yetersiz
olmaması nedeniyle eşya Türk menşei kazanır ve bu yönde bir EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenir.
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3.2.Çapraz Kümülasyon
Çapraz kümülasyon, ikiden fazla ülkenin tek bir STA’ya taraf olduğu
veya ikili STA’ların birbirleriyle ilişkilendirildikleri yani birbirlerine bağlı
oldukları durumlarda geçerli olan kümülasyon türüdür. Bu durumda, söz
konusu STA’ya veya sisteme taraf bir ülke menşeli girdiler, STA’ya veya
sisteme taraf bir diğer ülkede yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir
işçilik veya işlemden geçerlerse o ülkenin menşe statüsünü kazanabilirler.
Çapraz kümülasyona, PAMK (Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi) ve PAAMK Sistemi (Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon) Sistemi örnek olarak verilebilir. Türkiye de PAMK ve PAAMK Sistemi’ne
dahildir. Örneğin; PAMK Sistemi çerçevesindeki STA’ları kapsamında,
Türkiye’de üretilen makine parçalarının EUR.1 Dolaşım Belgesi eşliğinde
Norveç’e ihraç edildiğini, Norveç’te parçaların basit montajının yapıldığını ve eşyanın yine STA çerçevesinde EUR.1 Dolaşım Belgesi eşliğinde
AB’ye ihraç edilmesi durumunda, Norveç’te yapılan basit montaj işlemi,
yetersiz işlem ve işçiliğin ötesinde olması nedeniyle, eşya Türkiye menşelidir ve eşyaya eşlik edecek EUR.1 Dolaşım Belgesi üzerine eşyanın menşe ülkesi olarak Türkiye yazılır.
PAAMK Sistemi kapsamında bir başka örnek olarak, kıymeti 2000
Euro olan AB menşeli demir parçalar, 1000 Euro olan İsviçre menşeli parça levhalar, 800 Euro olan ABD menşeli tutkal ve vernik, 400 Euro olan
Ukrayna menşeli vidalar ve 300 Euro olan Tunus menşeli kaplama kağıtları ilgili ülkelerden ithal edilmek suretiyle Türkiye’de, mobilya imal edilerek ve STA çerçevesinde Mısır’a ihraç edilmesi ve nihai ürünün fabrika
çıkış fiyatının 5000 Euro olması durumunda; dikkate alınması gerekn ilgili
menşe kuralı “kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40’ını geçmeyen ithalat”tır. Bu bağlamda, eşyanın imalatında
kullanılan üçüncü ülke (ABD ve Ukrayna) menşeli girdilerin toplam kıymetinin 1100 Euro ve nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ının 2000
Euro olması nedeniyle eşya Türk menşei kazanır ve bu yönde bir EURMED Dolaşım Belgesi2 düzenlenir.
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2
Görüldüğü üzere, EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz
Kümülasyonu)’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat
belgesidir.
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3.3.Tam Kümülasyon
Tam kümülasyon, iki ya da daha fazla sayıda ülkenin tek bir STA’ya
taraf olduğu veya ikili STA’ların birbirleriyle ilişkilendirildikleri yani birbirlerine bağlı oldukları durumlarda, herhangi bir eşyanın menşe statüsü
kazanabilmesi için birden fazla taraf ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlemlerin bir arada değerlendirilmesine olanak veren kümülasyon türüdür.
Bu çerçevede, AT ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) arasında
mevcut olan Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) Anlaşması’na ve AT ile Fas,
Tunus ve Cezayir arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmaları eki menşe protokollerine göre, bir eşyanın AEA menşei ve taraf ülke (AT, Fas, Tunus, Cezayir) menşei kazanabilmesi için anlaşmaya taraf ülkelerin yalnızca birinde
değil, o eşya üzerinde işçilik veya işlem gerçekleştirilen tüm taraf ülkelerdeki işçilik veya işlemlerin hepsi bir arada mütalaa edilir ve gerekli koşullar
sağlanmışsa eşya AEA menşeli veya ilgili taraf ülke menşeli kabul edilir.
Örneğin, ABD menşeli pamuk ipliğinin AT’de eğirme işlemine tabi
tutularak kumaş haline getirildiğini, buradan Tunus’a ihraç edildiğini ve
Tunus’ta kesim ve dikim sonucu erkek gömleği imal edildiğini düşünelim.
AT’de yapılan eğirme işlemi, kumaşın AT menşei kazanmasına yetmemektedir. Erkek gömleğinin menşe kuralına göre gömleğin menşe kazanması için Tunus’ta iplikten imal edilmesi gerekir. Ancak ABD menşeli iplik
önce AT’de kumaş haline getirilmiştir. İkili dönüşüm süreci tam kümülasyona taraf AT ve Tunus’ta birlikte gerçekleştirilmiştir. Tam kümülasyonda
Tunus’ta ve AT’de yapılan işlemlerin birlikte değerlendirilmesine izin verilir. Buna göre kumaş Tunus menşeli olarak kabul edilir ve Cezayir veya
Fas’a ihracatı esnasında tercihli rejimden faydalanabilir. Tam kümülasyon
kapsamında menşe kazanan ürün PAAMK Sistemi kapsamında menşeli
addedilmediğinden bir başka PAAMK ülkesine tercihli rejim kapsamında
yeniden ihraç edilemez.
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Diğer bir anlatımla, Çapraz kümülasyon ikiden fazla ülkenin tek bir
anlaşmaya taraf olduğu ya da Pan Avrupa Sistemi’nde olduğu gibi birçok
ülkenin benzer anlaşmalarla birbirlerine bağlı oldukları durumlarda, bu ülkelerden herhangi biri menşeli girdinin nihai ürünün imalatında kullanımına izin verilmesi anlamına gelir.
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AT’de yapılan eğirme işlemi kumaşın AT menşei kazanmasına yetmemektedir. Bu nedenle AT’den Tunus’a ihraç edilen kumaş konusunda
AT’de yapılan işçilik ve işlemi gösteren bir tedarikçi beyanı3 düzenlenir.
Tedarikçi beyanının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar AT ile Fas, Tunus ve Cezayir arasındaki STA eki menşe protokollerinde yer almaktadır.
Öte yandan, Türkiye ile Tunus ve Fas arasında da tam kümülasyonu öngören tercihli ticaret anlaşmaları bulunmaktadır.
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4. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi (PAMK) ve
Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK)
Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, AB, EFTA üyesi ülkeler ve
bir bölüm Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeler arasında serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde 1 Ocak 1997 tarihinden beri uygulanmaktadır. Sistem,
taraf ülkeler arasındaki serbest ticaret anlaşmalarının menşe kümülasyonu yolu ile birleştirilerek fiilen bir serbest ticaret alanı tesis edilmesini ve
Avrupa sanayinin üçüncü ülkeler karşısında tek bir sanayi olarak hareket
etmesini amaçlamaktadır. PAMK Sistemi’ne günümüzde (Türkiye dahil)
32 ülke dahil bulunmaktadır.
Menşe kümülasyonu, esas itibariyle, tercihli ticaret anlaşmasına taraf ülkelerin, birbirleri kaynaklı ürünlere kendi ülkeleri menşeli ürünler
ile aynı muameleyi yapabilmeleri ve bu ürünlerin üretim süreci içerisinde
sınırlama olmaksızın kullanarak, nihai ürünü tercihli rejim üzerinden diğer tarafa ihraç edebilmeleridir. Böylece, firmalar, mamul ve yarı mamul
ürünlerini, menşe engeli olmaksızın daha fazla işlenmek üzere bölge içerisindeki diğer ülkelere gönderebilmekte ve nihai ürünü tercihli rejim altında
sistem içerisindeki diğer ülkelere ihraç edebilmektedir.
Örneğin bir AT yatırımcısının, ODAÜ ve Türk menşeli girdilerden ürettiği bir elektronik eşyayı bir EFTA ülkesine tercihli rejimle ihracı sırasında,
ürünün Türk menşeli girdileri içermesi hiç bir sorun yaratmayacaktır. Bu
olanağın olmadığı bir durumda ise, Türkiye’de önemli ölçüde AT menşeli girdi ya da hammaddelere bağımlı endüstrilerin ürünleri, Türkiye’de
3
Tedarikçi Beyanı; A.TR dolaşım belgesi ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk
arasında ticarete konu Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren
belgedir.
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5. Değerlendirme ve Sonuç
Görüldüğü üzere, menşe kavramı, bir ürünün ekonomik milliyeti olarak tanımlanabilir. Bir eşyanın menşe bilgisi, ithalat sürecinde, kota, gözetim, koruma, antidamping gibi uygulamaların takibi açısından önemlidir.
Ayrıca, yerli malı satın alma politikasının yürütülmesi ve ülke pazarlarına
giriş aracı olarak da kullanılmaktadır.
Bu bağlamda, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya, o ülke
menşelidir. Buna karşın, üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyanın bir ülke menşeli sayılabilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi
veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen
en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla donatılmış işletmelerde
yapılması gerekir.
Ancak, esas amacının, Türkiye tarafından belirli ülkelerin eşyasına
uygulanan hükümleri aşmak olduğu tespit edilen veya yapılan araştırma
sonucunda hakkında bu yönde bir kanaat oluşan bir işçilik veya işlemle
üretilmiş eşya, o ülke menşeli sayılmaz.
Kaldı ki, eşyanın üretildiği ülkeden doğrudan Türkiye’ye getirilmeyerek üçüncü bir ülke veya ülkeler yoluyla getirilmiş ve oralarda geçici
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menşe statüsü kazanmadan EFTA ya da ODAÜ pazarına tercihli rejimden
yararlanarak giremeyecektir. Ancak, sistemin kuralları üzerinde sürekli bir
gözden geçirme çalışması söz konusudur. Buna göre değiştirilmesine karar verilen ilke ya da kural paketleri yıldan yıla anlaşmaların menşe protokollerine yansıtılmaktadır. Bu değişiklik kararlarının Türkiye’de uygulanmaları, Bakanlar Kurulu’nca uygun bulunmalarına ve Eşyanın Tercihli
Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’te gerekli değişikliğin Resmi
Gazete’de yayımlanmasına bağlıdır.
Diğer taraftan, Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemini (PAAMK) de kısaca özetlemek gerekirse, (PAAMK) Sistemi, Avrupa-Akdeniz
Serbest Ticaret Alanı’nın temelini teşkil edecek STA’lara ek Menşe Protokolleri vasıtasıyla, tüm Avrupa-Akdeniz havzasında gerçekleştirilecek
ticarette, aynen PAMK’ta olduğu gibi, sisteme dahil olan ülkeler menşeli
girdilerin diğer taraf ülkelerde serbestçe kullanılmasına olanak verecek bir
çapraz kümülasyon sistemi olarak ifade edebiliriz.
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depolama yerlerine ve antrepolara konmuş olsa dahi menşe ülkesi değişmez. Eşyanın geldiği ülkeden maksat Türkiye’ye en son gönderildiği veya
getiren araca yüklendiği ülkedir. Başka bir ülkede antrepoya konmaksızın
sadece araç değiştirilerek eşyanın getirilmesi halinde eşyanın geldiği ülke
değişmez.
Diğer taraftan, bir cihaz, makine, alet veya aracın parçası beraberinde
teslim edilen, normal olarak bir cihazın bölümü durumundaki aksesuarlar,
yedek parçalar ve aksamın, söz konusu cihaz, makine, alet veya aracın parçası ile aynı menşei taşıdığı kabul edilir. Aynı bağlamda, serbest dolaşıma
sokulan veya daha önce ihraç edilmiş cihaz, makine, alet veya aracın herhangi bir parçası ile kullanılan önemli yedek parçaların da cihaz, makine,
alet veya aracın parçası ile aynı menşe taşıdığı mütalaa edilir.
Menşe şahadetnamesi ise, eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü
kanıtlamaya yarayan bir belgedir. EUR.1 Dolaşım Sertifikası4, sertifikası muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu
gösteren, ihracatçı tarafından doldurulduktan sonra Ticaret Odaları tarafından gerekli kontroller yapılarak tespit edilen ve gümrük idaresince vize
edilmesini müteakip geçerli olan menşe ispat belgesi olup tercihli ticaret
anlaşmasına taraf ülkelerle yapılan ticarette tavizli tarifeden yararlanmayı
sağlar.
Öte yandan, Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre menşe şahadetnamesi ibrazı ihtiyaridir. Ancak, uluslararası
ve ikili anlaşma hükümlerine göre, menşe şahadetnamesine dayanılarak
indirimli tarifeden yararlanılmak istenilmesi halinde, eşyanın anlaşmaya
taraf ülke menşeli olduğunu veya o ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler
dolayısıyla öyle sayılması gerektiğini bildirir menşe şahadetnamesi ibrazı
zorunludur.
Bununla birlikte, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında menşe şahadetnamesinin mevcut olmaması veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil ve formalite noksanlığı ya da içerik itibarıyla yanlış
veya eksik bilgi taşıması nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi
4
Bu bağlamda, A.TR Dolaşım Belgesi eşyanın serbest dolaşım durumunda olduğunu
gösteren bir belge olup eşyanın menşeini göstermez. EUR.1 Dolaşım Belgesi ise eşyanın
menşeini kanıtlamaya yarayan bir belgedir.

hallerinde, yükümlülerin tahakkukun kesinleşmesinden önce yazılı olarak
müracaat etmeleri şartıyla, ithalat vergilerine isabet eden tutar tahsil edilerek emanet hesabına alınmak veya teminata bağlanmak suretiyle usulüne
uygun bir menşe şahadetnamesinin ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verilir. Ancak tahakkukun kesinleşmesinden
sonra yapılan ek süre talepleri kabul edilmez.
Dolayısıyla, süresi içerisinde ibraz edilen menşe şahadetnamesinin kabul edilmesi halinde emanete alınmış olan tutar veya alınmış olan teminat
iade edilir. Kabul edilmeyen menşe şahadetnamelerinden doğan ithalat
vergileri ise Hazineye irat kaydedilir. Buna karşın, ticari mahiyette olmayan ve CIF kıymeti 430 Avro’yu geçmeyen eşya için menşe şahadetnamesi
aranmaz.
Bu bağlamda, menşe şahadetnamesinde eşyanın menşe ülkesi tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtilmelidir. Zira, gümrük idarelerine ibraz olunan menşe şahadetnamelerinde yer alan bilgilerin gerçeğe aykırı
olduğu yönünde şüphe veya ihbar bulunması halinde, gümrük idaresince
eşya, eşyanın orijinal ambalajı, markası ve patenti gibi hususlarda inceleme yapılır. İnceleme sonucunda şahadetnamenin sıhhati konusunda bir
aykırılığın tespiti halinde duruma göre 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu hükümleri uygulanabilir.
Gümrük idaresince yapılan inceleme sonucunda şahadetnamenin gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında
yeterli bir kanaat elde olunamaz ve tereddüt devam eder ise, şahadetname
bu kanaati uyandıran tüm bilgi ve belgeler ile birlikte sonradan kontrol
talebiyle Gümrük Müsteşarlığına gönderilir. Müsteşarlıkça ihracatçı ülke
gümrük idaresi nezdinde yapılan incelemeler sonucunda elde olunacak bilgiler çerçevesinde, duruma göre yukarıda belirtilen şekilde işlem yapılması için keyfiyet ilgili gümrük idaresine bildirilir.
Ancak, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında belirtilen ticaret politikası önlemleri çerçevesinde dampinge karşı vergi veya ek mali yükümlülüğe
tabi olan eşya için yükümlülerce yazılı olarak talepte bulunulması halinde,
tahsil edilmesi gereken vergi veya ek mali yükümlülük emanet hesabına
alınmak veya teminata bağlanmak suretiyle eşya araştırma sonucu beklenmeden teslim edilebilir.
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