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SUNUŞ
Yeni TTK ile yayınlanması gereken ikincil mevzuatlar, 3 tüzük 9 yönetmelik ve 11 tebliğden oluşacağı belirtilmiştir. İlgili bakanlık tarafından
ikincil mevzuatların 1 Temmuz 2012’den önce yayınlaması planlanmaktadır.
Önümüzde yer alan bu kısa süreçte uygulamaya yönelik mevzuatların
yayınlanması, bağımsız denetçi ve şirketlerin yetkilendirilmelerinin ne şekilde olacağının biran önce belirlenmesi gerekmektedir.
Yeni Türk Ticaret Kanuna göre bağımsız denetim yapacak denetçilerin
belirlenmesi ve bunların yetiştirilerek lisanslamaya tabi tutulması, TÜRMOB tarafından planlanan eğitim çalışmalarının hayata geçmesiyle başlayacaktır. Bu gün düşünüldüğü gibi bağımsız denetim işi YMM ve SMMM’
ler için mevcut işlerin yanında ek bir iş olmayacağı sadece bu konu ile ilgili uzman denetçi lisansına sahip olacak meslek mensuplarının tam zamanlı
olarak bu iş ile iştigal etmesi durumunda mümkün olacağı bilinmektedir.
Bu durum uluslararası bağımsız denetimin bir gereği olarak da yeni düzenlemeler içinde yer alacaktır.
Diğer taraftan teorik olarak alınan eğitimlerin bu işin kalitesi için
yeterli olmayacağı bu işi yapacak bağımsız denetleme kuruluşlarının bağımsız denetim alanında tecrübeli ekiplere sahip olmaları açısından pratik
uygulama süreçleri başlatılmalı ve kurumsallaşma çalışmaları ön plana
çıkarılmalıdır.
Bağımsız denetimi yapacak şirketlerin kuruluş ve çalışma esaslarının
belirlenmesi ve yetkilendirilmesi ve bu şirketlerin kalite denetiminin planlanması önemli olacaktır. Bu konuda gerekli alt yapının baştan sağlıklı
ve güçlü bir şekilde oluşturulması, meslek mensuplarının çıkarlarının ön
planda tutulması ilerde çıkması muhtemel sorunları önleyecektir.
Yeni Türk Ticaret Kanuna göre yapılacak bağımsız denetimlerde KOBİ
tanımı yönetmeliğin bir an önce yayınlanarak hangi şirketlerin bağımsız
denetim şirketlerince, hangi şirketlerin ise YMM veya SMMM’ ler tarafından oluşturulacak bağımsız denetleme kuruluşları tarafından denetleneceğine dair ölçütlerin belirlenmesi yeni kurulacak bağımsız denetim kuruluşlarının planlamaları açısından önemli olacaktır.
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SUNUŞ

Mevcut tekdüzen hesap planının önümüzdeki dönemde uygulanacak
yenilikler karşısında değiştirilecek olması nedeniyle. Bu konuda çalışmaların biran önce tamamlanarak eğitimlerin ve yayınların yapılmasına
ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca KOBİ TFRS standartları konusunda da bu
uygulamayı yapacak meslek mensuplarının eğitimine yönelik çalışmalara
bir an önce ağırlık verilmesi gerekmektedir.
107. Mali Çözüm Dergisinde buluşmak dileğiyle esen kalın.
YÖNETİM KURULU
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MESLEĞIN IKI VAZGEÇILMEZI:
“DENETIM VE KURUMSALLAŞMA”
Muhasebe meslek camiası için denetim işini öğrenip, kurumsallaşmayı hayata geçirmek yakın zamanın büyüme stratejisinin dinamosu olacak.
Uzmanlaşarak, güçlerimizi birleştirirsek yeni bir ilk başarılacak.
Yahya ARIKAN *

*

Temmuz - Ağustos 2011

Gerek mesleğimiz, gerekse de Türkiye ve dünya ekonomisinde tarihi
bir süreç yaşıyoruz ve bu süreçte doğru strateji her şeyden önemli.
Özellikle mesleğimizin geleceği açısından bu stratejiye yön verebilmek
için ekim ayı başında Antalya’da önemli bir sempozyumu hayata geçirdik.
10’uncusu gerçekleştirilen Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
ile 4’üncüsünü gerçekleştirilen Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi
Sempozyumu’nun ana teması “KURUMSALLAŞMA VE DENETİM”
olarak belirlenmişti.
Çünkü şu kesin ki, mesleğimizin geleceği açısından bir MİLAT yaşanmaktadır. Miladın başlangıcı 1 Ocak 2013’tür ve bu değişim ve dönüşümün adı da Türk Ticaret Kanunu’dur.
Gerçekten de TTK yalnızca mesleğimiz açısından değil, Türkiye’nin
geleceği açısından da yaşamsal önemdedir. Türkiye’de yaklaşık 100 bin
anonim şirket, 700 bin de limited şirket vardır. TTK devreye girdiği zaman
kuşkusuz bu şirketlerin önemli bir bölümü elenecektir ancak, Türkiye’de
tüm muhasebe sistemi yeniden yapılanacaktır.
Biliyorsunuz; Türk Ticaret Kanunu işletmelere; defterlerini tutarken,
bireysel ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe
Standartlarına uyma zorunluluğu getirmiştir. Yasalarımızın küresel standartlara, Avrupa’daki kriterlere uyumu ise olumludur. Çünkü, Türkiye’nin
gerek ekonomisi gerekse de şirketleri özelinde rekabet gücünün artırılmasına ihtiyacı vardır. Şirketlerimiz ve Türkiye ancak “kurumsal yönetim,
kamu güveni ve şeffaflık” ilkelerinin hayata geçirilmesiyle büyür ve gelişebilir.
İSMMMO Başkanı

9

Temmuz - Ağustos 2011

MALİ

ÇÖZÜM

10

İşte burada en önemli görevlerden biri meslek camiamıza düşüyor.
TTK devreye girdiği zaman Türkiye’de tüm muhasebeler KOBİ standartlarına göre yapılacak. Bu standartları bilmesi gereken, denetim boyutuyla
uygulaması gereken kişiler de meslektaşlarımız olacaktır.
“Tarih deneyip de başaramayanları değil, yalnızca denemeye bile kalkışmayanları yargılar” diye ünlü bir söz var. İşte buna uygun olarak ve
“deneyip başarmak için” tüm meslektaşlarımızı kapsayacak şekilde büyük
bir eğitim seferberliğine çoktan start verdik.
Eğitimin, mesleki vitrininde “denetim” ve vizyonunda da “kurumsallaşma” bulunuyor. Bizim eğitime ne kadar önem verdiğimiz bir sır değil.
5 yılda çeşitli konularda düzenlenen eğitim seminerlerimize toplam 33 bin
314 meslek mensubu ve stajyer katıldı. 20 yılı aşkın bir sürede bütün eğitimlerimize katılan meslektaş sayımız ise 200 bini aştı.
Ama bu sefer herkesin katılmasını özellikle istediğimiz eğitimler, çok
daha önemli olacak. Çünkü “denetim, uzmanlaşma ve kurumsallaşma”
mesleğimizin vazgeçilmezleri haline gelmiştir. Bugün sektörümüzde 100
liralık bir gelirin yüzde 90-95’i denetim ve danışmanlıktan elde edilmektedir.
Oysa bir şeye özellikle vurgu yapmakta yarar var. Birileri denetim işini bizim yapmamızı istemiyor. Yıllardır yaşamını defter tutmayla geçinen
bizlerle ilgili, el altından bir oyun oynanıyor. Denetim işini öğrenmemiz
istenmiyor. Yani tablo iç açıcı değildir uyanık olmalıyız.
Bu anlamda TÜRMOB’un Bağımsız Denetim Merkezi Tebliği hayati
önem taşımaktadır. Açıklamakta yarar var, bu tebliğle ilgili iki görüş var.
Bir grup meslektaşımız “sınav olmalı, sınav meslekte kalite getirir” düşüncesini savunurken, bir grup meslektaşımız ise sınavların doğru olmayacağını verilen mesleki ruhsata sahip olunması görüşünde. İstanbul Odası
olarak biz de sınavların doğru olmadığını yüksek sesle savunuyoruz. Biz
sınav olmasın derken buradan “her önüne gelen bu işi yapsın” anlamı da
çıkmıyor.
Şu anda TÜRMOB’un çizdiği yol haritasında; denetçi olacak bir meslek mensubu yaklaşık 100 saati aşan TTK, Kobi Standartları ve denetim
eğitimine katılacak. Bu eğitimin sonunda TTK’ya göre denetim raporunu
düzenlemeyi başarıyorsa denetçi kütüğüne kaydedilecek. Bu yol haritası

son derece doğru olup, aynı zamanda işin daha kaliteli ve daha doğru yapılmasını sağlar.
Bu nedenle çatı örgütümüz TÜRMOB’un verdiği ruhsatlara sahip çıkılmalıdır.
Diğer görüşe göre binlerce meslektaşım sınavla uğraşırken, birileri
denetçi sözleşmelerine imza atar hale gelirse, halkın tabiriyle “Atı alan
Üsküdar’ı geçmeye kalkarsa…” bu aşamada ayağa kalkacağımızı herkes
bilmeli.
Bu aşamada bir de açık çağrıda bulunmak istiyorum. TTK sürecine
herkes sahip çıkmalıdır. Çünkü yeni TTK hem ülkemiz hem de mesleğimiz
açısından tarihi bir fırsattır. Başaramazsak ülkemiz kaybedecek, başaramazsak mesleğimiz kaybedecektir. Bu nedenle; TTK’yı, Standartları ve
Denetim işini mutlaka öğreneceğiz,
Sakın bu süreçten korkmayalım. Yenilikçi yanımızı unutmayalım. Hatırlayın; elle defter tutarken, fasitle hesap yaparken,tek düzeni öğrendik,
bilgisayar ortamında kayıt tuttuk, enflasyon düzeltmesini başarıyla uyguladık, e-beyan ve bildirimde örnek olduk.
Diyoruz ki; Şimdi dağın öte yakasına geçme zamanı geldi. Ve dağın
öteki yakasına geçebilmek eğitimle mümkün. Meslek örgütü olarak dev
eğitim planlarımız ortada. TTK, KOBİ Standartları ve Denetim bunların
başında geliyor.
TTK’yı öğrenmek zorundayız; çünkü bu kanunun müşterimize ne getirdiği, bizlere neler getirdiği bilinmeli. Biz bunun için ikincil düzenlemeler yapılmadan önce mayıs ayında yaklaşık on bine yakın meslektaşımızın
katılımıyla TTK farkındalık eğitimlerini gerçekleştirdik. Yayınladığımız
“130 Soruda Yeni TTK” kitabımız ise temel bir başvuru kaynağı oldu.
Biz eğitimle bu sürece sahip çıkarken aslında bir çok kurum ve kuruluşa da görev düştüğü unutulmamalı. Ticaret ve Sanayi Odaları, Sermaye
Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilintili tüm kurullarımız bu süreci sahiplenmeli ve hassas olmalı.
“Büyük hedef” için bu vazgeçilmezdir. Ve büyük hedef için muhasebe
mesleğinde yakın tarihte yaşanan üç önemli kilometre taşını anımsamamızda yarar var.
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1989 yılının Haziran ayında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe
giren 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile profesyonel muhasebe meslek mensuplarının görev alanları tanımlanmış ve kendilerine çeşitli düzeylerde sorumluluklar yüklenmiştir.
1992 yılının Aralık ayında yayınlanarak 1994 yılının başından itibaren
yürürlüğe giren ve toplumumuzda "Tekdüzen Muhasebe Sistemi" olarak
anılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ise çok önemlidir.
Bununla, iş hayatının hemen hemen çok önemli bir kısmını kapsayan
bir uygulama yürürlüğe girmiş, tüm kesimler tarafından önemli bir şekilde
sahiplenilmiş ve yeterince desteklenmiştir.
2004 yılında uygulamaya giren, e-bildirge, e- beyanname ve e- imza,
muhasebe mesleği ile ilgili diğer önemli gelişmelerdir. Yine 2004 yılında
yürürlüğe giren ve uygulanan “Enflasyon Düzeltmesi” mesleğimizde yeni
bir aşama olmuştur.
Şimdi ise artık vergi için değil bilgi için muhasebe yapmaya başlayacağız. Ve 1 Ocak 2013 tarihli bu milat için yapılacak şey de bellidir!
Evet, büyük hedefin adı: KURUMSALLAŞMA’dır!
Çünkü kurumsallaşma bir kültürdür. Bu kültür içinde camiamız güçlerini
birleştirmek zorundadır. Ayakta kalmanın yolu budur. Kurumsallaşma ortak
aklımızın ürünüdür ve ancak bu başarılırsa kazanma şansı vardır. Çünkü süreç,
meslekteki çürüklerin ayıklanma sürecidir. Ruhsat kiralama benzeri işlerin
yapıldığı süreç bitiyor, ancak bu işi adam gibi yapabilenler ayakta kalacak.
Herkes kendi ufak derebeyliklerini, krallıklarını bırakıp asgari müşterekte birleşmelidir. Ve inanıyorum güçler nasıl birleştirilecek, kurumsallaşma
yolunda hangi adımlar atılacak ortaya konulacak yol haritasıyla bu netleşecek.
Çünkü İSMMMO’nun bir misyonu da meslek mensubunun kendi kurumsal şirketini kurması için mücadele etmektir. Kurumsallaşmanın mesleğimizin yanı sıra Türkiye’miz için de toplam faydası yüksektir. Yeni
TTK’da bu konudaki düzenlemeler, bu düzenlemelerin iş dünyasına getireceği fayda ve sorumluluklar iyi kavranmalıdır.
Biliyorsunuz Yeni TTK’da kurumsal yönetim ilkeleri esas alınıyor.
Kurumsallaşma ve kurumsal yönetim ilkeleri; şirketlerin doğru zamanda
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doğru karar verebilme yeteneklerini arttırır. Bu ise; şeffaf, adil ve hesap
verilebilir şirket kayıtlarının tutulması ile iç ve dış denetimin doğru bir
şekilde yapılmasını sağlar. Dünyada gelişmiş ülkelerde gözlenen kurumsallaşma hamleleri bizim için de örnek olmalıdır.
Son on yılda, Amerika’da yaşanan Enron, WorldCom, Global Crossing
skandalları hafızalardadır. Avrupa’da İtalya’daki Parmalat, Hollanda’daki
Ahold ve benzeri finansal skandallar sonrasında, “kurumsal yönetim ve
“kurumsallaşma” kavramları çok sık kullanılmaya başlanmıştır. Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün ya da Dünya Bankası’nın raporlarında
yer alan bu yöndeki tavsiyeler açıktır. Yine anımsayalım; Avrupa Birliği
sekizinci yönergesi ile AB üye ülkeleri için de kurumsal yönetim çerçevesi
oluşturulmuştur.
Sonuçta; kurumsal yönetim ilkeleri kamunun aydınlatılması ilkesine
hizmet eder ve başrolünde meslektaşlarımın olduğu bir yapıda toplam fayda sonucunu doğurur. Kurumsallaşma konusunda dört aydan beri süren bir
çalışmamızın satır başlarını iyi okunmalıdır. Bu çalışmanın başlıkları;

B) YÖNETİM PROSEDÜRLERİ
1. Etik Kurallar
2. Üst Yönetim Yapılanması
3. Var Olan Ortaklığa Giriş İçin Sorular
4. Yeni Bir Ortaklığa Giriş İçin Sorular
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A) OPERASYONEL PROSEDÜRLER
1. İnsan Kaynakları Politikası
2. Firma Yönetim Sistemi
3. Müşteri İlişkileri Yönetim Prosedürü
4. Satın Alma ve Mali İşler Politikası
5. Faturalama ve Tahsilat Politikası
6. Muhaberat Politikası
7. Yedekleme ve Arşiv Politikası
8. Bilgisayar Kullanım Sözleşmesi
9. Bilgi Teknolojileri Ekipman Temini Politikası
10. Ekipman Talep Formu
11. Ekipman Devretme Formu
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5. Ortaklık Sözleşmesinde Bulunması Gereken Konular
6. Örnek Şirket Birleşme Modeli
7. Örnek Ortaklık Sözleşmesi
8. Örnek Kar Dağıtım Modeli
9. Örnek Emeklilik Planı
10. Risk ve Bağımsızlık Politikası
şeklindedir.
Bu çalışma elbette her şeyi çözecek değildir. Tüm meslektaşların katkılarıyla zenginleşip hepimize rehber olacaktır. Özetle gün; güçlerimizi
birleştirip, kurumsallaşarak uzmanlaşma günüdür. Camiamızın yenilikçi
yanı ile bunu başaracağı ise kesindir.
Unutmayalım bir alanda, ilk veya en olanların öyküsü yazılmaya değer bulunur. Ancak enleri başaranlar zamanla geçilebilir. Örneğin “ülkedeki en zengin insan” gün gelir mutlaka geçilir. Oysa ilkleri başaranların
tekrarı yoktur. Camiamız geçmişte olduğu gibi; yine bir ilki başaracaktır.
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ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GÜMRÜK VERGİLERİNE PARA
CEZASI UYGULANABİLİR Mİ?

I-Giriş: Hem özel hukuk hem de kamu hukukunda düzenlenen zamanaşımı kurumunun amacının kamu yararı olduğu bilinmektedir. Zamanaşımı; alacağın doğumunu takip eden ve kanunla belirlenmiş süre içinde
alacaklının alacağını istememesi ya da alacağını tahsil etmek için borçluyu
dava etmemesi nedeniyle alacak hakkını isteme ve dava açma hakkının ortadan kalkması şeklinde tanımlanabilmektedir. Zamanaşımı Vergi borçları
açısından 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 4458 sayılı Gümrük Kanununda düzenlenirken, tüm kamu alacakları açısından 6183 Sayılı Amme
Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Bu makalemizde, yapılan denetlemelerde hiç alınmadığı anlaşılan gümrük vergilerinin zamanaşımına uğradığının anlaşılması halinde, Gümrük Kanunu’nda
öngörülen para cezalarının uygulanıp uygulanmayacağını ve bu konuda
gümrük mevzuatı ile yargı mercileri kararları arsındaki uyumsuzluktan
bahsedilecektir.
II-A)Gümrük Vergilerinde Zamanaşımı: Gümrük vergilerinin tahakkuk zamanaşımı 4458 sayılı Gümrük Kanununda, tahsil zamanaşımı
ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda düzenlenmiştir.
4458 sayılı Gümrük Kanununun 197 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan “Yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı
belirlenen veya birinci fıkrada belirtilen şekilde tebliğ edilemeyen gümrük
vergilerine ilişkin tebligat, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde yapılır. Şu kadar ki, gümrük yükümlülüğünün doğduğu
olayla ilgili olarak dava açılması zamanaşımını durdurur.” hükmü uyarınca
gümrük vergileri açısından tahakkuk zamanaşımı süresi üç yıldır. Gümrük yükümlülüğünün ne zaman başlayacağı Kanununun 181 ila 191 inci
maddeler arasında düzenlenmiştir. Beyannamenin tescil tarihiyle başlayan
gümrük yükümlülüğünün başlangıç tarihinin beyanname tescil tarihinden
*

Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
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farklı bir tarih olarak belirlendiği durumlarda, tahakkuk zamanaşımı süresinin tescil tarihinden sonraki bir tarihte başlatılması gerekecektir.
Gümrük Kanununda tahakkuk zamanaşımının durmasına neden olan
tek bir durum düzenlenmiş olup; gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılmış olması durumudur. Gümrük Kanununun 197
inci maddesinin ikinci fıkrası “… Şu kadar ki, gümrük yükümlülüğünün
doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zamanaşımını durdurur.” hükmü ve dördüncü fıkrası “Gümrük vergileri alacakları, ceza uygulamasını
gerektiren bir fiile ilişkin olması ve zamanaşımı daha uzun bulunan bu fiil
nedeniyle ceza davası açılmış olmak kaydıyla, bu alacaklar Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri içerisinde kovuşturulup tahsil
edilir.” hükümleri uyarınca da tahakkuk zamanaşımı süresi uzamaktadır.
Dolayısıyla, gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak
dava açılması tahakkuk zamanaşımını durduracaktır. Gümrük yükümlülüğünün doğmasına ilişkin olayın, dava konusu edilmesi halinde, yargı
aşamasında geçen süre boyunca tahakkuk zamanaşımı süresi işlemeyerek,
davanın neticelenmesini müteakip kaldığı yerden itibaren yeniden işlemeye başlayacaktır. Bu durumda, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten
itibaren 3 yıldan daha fazla süre geçmiş olması, vergilerin tahakkukuna
engel teşkil etmeyecektir. Bu durumda duran sadece zamanaşımı süresidir,
bu süre zarfında takibat işlemlerine devam edilmesi, örneğin mükellefe
vergi tebliğ edilmesi mümkündür.
Tahsil zamanaşımı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun “Tahsil Zamanaşımı” başlıklı 102 nci maddesinde düzenlenmiş olup; söz konusu madde “Amme alacağı, vadesinin rastladığı
takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil
edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlardaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur. Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen
yapacağı ödemeler kabul olunur.” hükmünü içermektedir. Tahsil zamanaşımı, kamu alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim
yılı başından itibaren kanunda belirtilen sürenin geçmesine rağmen, kamu
alacağının tahsil edilemediği durumda geçerli olan zamanaşımıdır. Tahsil
zamanaşımından bahsedebilmek için verginin süresi içinde tahakkuk ve
tebliğ edilmesi gerekir. Bu zamanaşımı, vergiler ve diğer kamu alacakları
için de geçerlidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 198 inci maddesi uyarınca yükümlüsüne tebliğ edilen vergilerin 15 gün içerisinde ödenmesi gerekir. Şu kadarki Kanunun 242 inci maddesi uyarınca itiraz edilmesi ödeme süresini
keser. Ödeme süresi idarenin ya da yargı mercii kararının tebliğ edildiği
tarihten itibaren yeniden başlar.
6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmeyen amme alacağı zamanaşımına uğrar. Söz konusu zamanaşımı gümrük
vergileri açısından tahsil zamanaşımıdır. 6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde ayrıca, mükellefin, zamanaşımına uğramış vergi borcuna karşılık
rızasıyla yapacağı ödemelerin ise kabul olunacağı hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, Tahsil zamanaşımı süresini durduran ve kesen sebepler 6183 sayılı
Kanunun 103 ve104 üncü maddelerinde ayrıntılı olarak sayılmıştır.
II-B)Gümrük Para Cezalarında Zamanaşımı: Gümrük Kanunu’nda
“Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar” 234-238
maddelerde, “Usulsüzlüklere ilişkin cezalar” 239-241 maddelerde sayılmıştır. Söz konusu Kanunun 232. maddesinde “gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para cezaları bu vergiler ile aynı zamanda karara
bağlanarak tebliğ edilir ve aynı zamanda ödenir.” Hükmü bulunmaktadır.
5326 sayılı Kabahatler Kanunu›nun 3. Maddesi uyarınca, 4458 sayılı
Gümrük Kanunu›nun On Birinci Kısmının “Vergi Kaybına Neden Olan
işlemlere Uygulanacak Cezalar” baslıklı ikinci Bölümünde ve “Usulsüzlüklere ilişkin Cezalar” baslıklı Üçüncü Bölümünde yer alan para cezalarının verilmesi, idari yaptırım kararlarının içeriği, uygulanması, tebliği,
yasal başvuru süreleri ve başvuru yolları, kesinleşmesi, tahsili, zamanaşımı
ve idari para cezalarının Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi hususlarında,
1/6/2005 tarihinden itibaren, 5326 sayılı Kanunun genel hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
5326 sayılı Kanunun Soruşturma Zamanaşımı baslıklı 20 nci maddesinde; zamanaşımı süresinin, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin islenmesiyle
veya neticesinin gerçekleşmesiyle islemeye başlayacağı, kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümlerinin uygulanacağı, nispi para cezalarında zamanaşımının 8
yıl, maktu para cezalarında zaman asımının;
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a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren
kabahatlerde beş yıl,
b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren
kabahatlerde dört yıl,
c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç yıl,
Olduğu,
Yerine Getirme Zamanaşımı baslıklı 21 inci maddesinde de; zamanaşımı süresinin, kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren islemeye başlayacağı, kanun hükmü gereği olarak idari yaptırımın yerine getirilmesine
başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımının islemeyeceği,
Belirtilmiştir.
Buna göre, 5326 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendi hükmü gereğince idari yaptırım kararlarına ilişkin zamanaşımı
süreleri anılan Kanunun 20 nci (Soruşturma Zamanaşımı) ve 21 inci (Yerine Getirme Zamanaşımı) maddesi hükümlerine tabidir.
İdari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna başvurulmaması veya kanun yoluna başvurulması halinde yargılama aşamalarının son bulması neticesinde idari para cezalarının takip edilebilir asamaya gelmesi idari para
cezasının kesinleşmesi olarak yer almıştır.
Buna göre;
a) İdari yaptırım kararına itiraz edilmemesi halinde kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen 15
günlük idari itiraz süresinin bitiminde,
b) İdari yaptırım kararına karsı 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesi
uyarınca idari itirazda bulunulması halinde itirazın reddine ilişkin kararın
tebliğ edildiği tarihten itibaren bu karara karsı idari yargıya başvurma için
2577 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde idari yargıya başvurulmaması halinde söz konusu sürenin bitiminde,
c) 1- İdari itirazın reddedilmesi üzerine idari yargıya başvurulması
halinde; yargı kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren söz konusu yargı
kararına bir üst mahkeme nezdinde başvuru yapılması için gerekli olan 30
günlük sürenin bittiği tarihte;

2- İdari yargı kararına karsı bir üst mahkeme nezdinde başvuru yapılmışsa başvuru üzerine verilen kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren kararın düzeltilmesi talebinde bulunulması için gerekli olan 15 günlük sürenin
bitiminde,
3- Süresi içinde idari yargı kararının düzeltilmesi talebinde bulunulması halinde idare lehine verilen kararın tebliğ edildiği tarihte,
Kesinleşmektedir.
5326 sayılı Kanunda idari para cezalarının ödeme süresine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.
4458 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin sekizinci fıkrasının (a) bendi;
“Gümrük vergileri deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade eder.”
198 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi; “69 uncu madde
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile
işlemleri daha sonra yapılmak üzere teslim edilen eşyaya ilişkin gümrük
vergilerinin, yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde
ödenmesi zorunludur…”
232 nci maddesinin birinci fıkrası, “Bu Kısmın ikinci Bölüm hükümlerine göre gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para cezaları bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilir ve aynı zamanda ödenir.”
Hükümlerini amirdir.
Dolayısıyla gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para cezalarının ödeme süresi 15 gündür.
Gümrük vergileri ile birlikte alınması gerekmeyen para cezalarının ise
21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun’un 37 nci maddesi gereği ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1
ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, 4458 sayılı Kanunun 234 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi ile ikinci, dördüncü ve besinci fıkralarında, 235
nci maddesinde, 236 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan para cezalarının ödeme süresi 15 gün; 236 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ve 237,
238, 239 ve 241 nci maddelerinde yer alan para cezalarının ödeme süresi
ise 1 aydır.
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II-C) Gümrük Mevzuatında Zamanaşımına uğramış vergilere
ilişkin düzenleme ve Yargı Kararları ile karşılaştırılması: Konuya ilişkin olarak 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Tahsilât Genel Tebliğinde; yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı
veya noksan alındığı belirlenen ancak, üç yıl içinde tahakkuk ettirilmeyen
gümrük vergilerinin, bu süre dolduktan sonra ilgilisinden istenilemeyeceği, gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılmasının
zaman aşımını durduracağı, gümrük vergilerinin ceza gerektiren ve zamanaşımı daha uzun olan bir fiile ilişkin olması ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu ve diğer ceza kanunları uyarınca mahkemeye intikal ettirilmiş olması durumunda, ceza davasının sonuçlanması beklenilmeksizin
gelir eksiğinin ilgili kanunlarda belirlenmiş olan yeni zamanaşımı süreleri
içerisinde takip ve tahsil edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı ilk derece mahkemesinde dava
açılmasının tahsilât takibini durduracağı, ilk derece mahkemesince yükümlü aleyhine verilen karara karşı itiraz veya temyize gidilmesi halinde
yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece tahsilâtı durdurmayacağı
bilinmelidir. Üç yıllık tahakkuk zamanaşımı süresi, gümrük vergileri ve
bunlara bağlı gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zammı gibi fer’iler
için geçerli olacaktır.
Yine Tahsilat Genel Tebliğinde; vergi kaybına neden olan işlemlere
uygulanacak para cezalarında tahakkuk zamanaşımı süresinin, 5326 sayılı
Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen ve kabahate ilişkin tanımdaki fiilin
işlenmesi veya neticesinin gerçekleşmesinden itibaren sekiz yıl, usulsüzlüklere ilişkin cezalarda ise zamanaşımı süresi üç yıl olduğu, zamanaşımına uğramış gümrük vergilerini ve para cezalarını yükümlünün ödemek
istemesi durumunda, ilgili beyanname üzerine buna ilişkin not girilerek
tahsilât işlemleri tamamlanacağı, 2011/11 sayılı Genelgede ise; “Diğer taraftan, vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak para cezalarında
gümrük vergileri tahakkuk zamanaşımına uğramış olsa dahi bu vergilere
ait para cezalarının 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen zamanaşımı süreleri içinde tahsil edilmesi gerekmektedir.” Denilmektedir.
Burada, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 102 nci maddesinde yer alan “Zamanaşımından sonra mükellefin

rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.” hükmü çerçevesinde tahakkuk
zamanaşımı dolan beyannameler için yapılan ödemelerin kabul edilmesi,
6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin sadece tahsil zamanaşımına uğramış vergiler için düzenlenmiş bir hüküm olduğu tahakkuk zamanaşımına
uğramış bir verginin istenemeyeceği anlaşılmalıdır.
Zamanaşımına uğramış bir borç, ifa edilebilen, fakat dava edilemeyen
eksik borç haline dönüşmektedir. Zamanaşımına uğramış bir borcun yerine
getirilmesi geçerli bir ifa sayılmakta ve bu nedenle sebepsiz zenginleşmeye
konu olmamaktadır. Dolayısıyla, zamanaşımı kavramı hak düşürücü süreden farklı niteliktedir. Zamanaşımı borçluya bir def’i hakkı vermektedir ve
lehine olan tarafından ileri sürülmedikçe, hakim tarafından re’sen dikkate
alınmamaktadır. Hak düşürücü süreler ise itiraz niteliğinde olduğundan hakim tarafından kendiliğinden göz önünde tutulmaktadır.
Tahakkuk zamanaşımına uğramış gümrük vergileri açısından Gümrük
Kanununun 197 maddesindeki 3 yıllık süre sınırı olması nedeniyle Tahsilat Genel Tebliğinde de istenemeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla tahakkuk
zaman aşımın uğramış gümrük vergilerinin hak düşürücü niteliği bulunmaktadır.
Konuya ilişkin yargı kararlarını incelediğimizde, Danıştay 7. Dairesinin zamanaşımına uğraması nedeniyle alınması olanaklı olmayan vergilere
dayanılarak ceza uygulanamayacağı hakkındaki 23.05.2006 tarihli Kararında; Gümrük Kanunun 197›nci maddesine göre, yapılan denetimler sonucunda hiç alınmadığı ya da noksan alındığı tespit edilen vergilere ilişkin
tebligatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içerisinde yapılması gerekiyorsa da; gümrük yükümlülüğünü doğuran olayla
ilgili olarak, sözü edilen süre içerisinde dava açılması halinde, zamanaşımının durduğu sürece veya davanın sonuçlanmasından sonra kalan süre
içerisinde tahakkuk işlemi yapılarak mükellefine tebliğ edilebileceği gibi,
gümrük vergileri alacaklarının ceza uygulanmasını gerektiren bir fiile ilişkin olması durumunda da, tahakkukun suçun tabi olduğu zamanaşımı süresi içerisinde yapılması olanaklı bulunduğu, öte yandan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234›üncü maddesi uyarınca para cezası kararı alınabilmesi
için, öncelikle, ortada, alınması gereken bir verginin bulunması gerektiği,
olayda; davacı şirket adına alınan ceza kararlarına konu para cezalarının
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dayanağını oluşturan vergilere ilişkin tebligatın, gümrük yükümlülüğünün
doğduğu tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra yapılmış olması ve davalı idarece de, beyanname nedeniyle, tahakkuk
zamanaşımı süresi içerisinde zamanaşımını durduracak idari dava veya
ceza davası açıldığı ya da gümrük yükümlülüğünü doğuran olayın ceza
uygulanmasını gerektirmesi nedeniyle ilgililer hakkında açılmış bir ceza
davasının varlığı konusunda herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmamış
bulunması karşısında; zamanaşımına uğraması nedeniyle alınması olanaklı
olmayan vergilere dayanılarak ceza uygulanmasının hukuka uygun olmayacağına karar verilmiştir.
III-Sonuç: Tahsilat Genel Tebliğinde vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak para cezalarında tahakkuk zamanaşımı süresinin, 5326
sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen ve kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesi veya neticesinin gerçekleşmesinden itibaren sekiz yıl,
usulsüzlüklere ilişkin cezalarda ise zamanaşımı süresinin üç yıl olduğu,
zamanaşımına uğramış gümrük vergilerinin ve para cezalarının yükümlünün ödemek istemesi durumunda, ilgili beyanname üzerine buna ilişkin
not girilerek tahsilât işlemleri tamamlanacağı, 2011/11 sayılı Genelgede
ise; vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak para cezalarında gümrük vergileri tahakkuk zamanaşımına uğramış olsa dahi bu vergilere ait
para cezalarının 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen zamanaşımı süreleri içinde tahsil edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Buna karşın,
Danıştay 7. Dairesinin verdiği kararlarda; para cezası kararı alınabilmesi
için, öncelikle, ortada alınması gereken bir verginin bulunması gerekmekte
olduğu, zamanaşımına uğraması nedeniyle alınması olanaklı olmayan vergilere dayanılarak ceza uygulanmasının hukuka uygun olmayacağı değerlendirmesi yanında, Gümrük İdarelerince zaman aşımına uğramış gümrük
vergilerine ilişkin, para cezaları zamanaşımının daha uzun sürelere sahip
olduğu ve 2011/11 sayılı Genelge emri düşünülerek düzenlenecek bir ceza
kararının, yargı mercileri nezdinde dava konusu yapılması halinde iptal
edileceği bilinmeli ve yargı kararları çerçevesinde gümrük mevzuatında
yeni düzenlemeler yapılması gerektiği düşünülmelidir.
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ŞEHİRLERARASINDA KARAYOLUYLA YAPILAN YOLCU
TAŞIMACILIĞINDA BELGE DÜZENİ

1-GİRİŞ
Bir takım istisna hükümleri saklı kalmak kaydıyla vergi usul hukukunda, vergilendirmeyle ilgili iş ve işlemlerde belge düzeni benimsenmiştir.
Kanun sistematiği açısından Vesikalar (Belgeler); 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun “Mükellefin Ödevleri” başlıklı ikinci kitabında “Defterler”
kısmından sonra üçüncü kısım başlığı olarak yer almaktadır. Defterlerle
ilgili hükümlerden sonra, istisnalar haricinde defterlerde yer alan üçüncü
şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsiki (belgelendirilmesi) mecburiyeti getirilmiştir.
Kanuni belgeler olarak kanunda zikredilen fatura ve fatura yerine geçen belgelerin çeşitli fonksiyonları vardır. Öncelikle fatura ve fatura yerine
geçen belgeler, ticari işlemlerin ispatı açısından yazılı delil olma fonksiyonu taşımaktadırlar. Bu belgeler aynı zamanda muhasebe sistemi açısından,
tarafsızlık ve belgelendirme muhasebe kavramını karşılamaktadırlar. Son
olarak fatura ve fatura yerine geçen belgeler, denetim açısından denetim
kanıtı olarak dikkate alınmaktadırlar.
Bu kapsam ve çerçevede 213 sayılı VUK’da ve Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan muhtelif genel tebliğlerde; fatura, irsaliye,
irsaliyeli fatura, ödeme kaydedici cihaz fişi, serbest meslek makbuzu, gider
pusulası, yolcu taşıma bileti ve yolcu listeleri gibi belgeler düzenlenmiştir.
Şehirlerarasında karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan işletmeler, yaptıkları işler için temel olarak fatura düzenlemek durumundadırlar. Fatura
kullanma mecburiyeti olmayan işler için perakende satış vesikaları başlığı altında yolcu taşıma bileti düzenlenmektedir. İşletmeler bu doğrultuda,
nihai tüketici durumundaki yolcular için yolcu taşıma bileti ve yolcu listeleri düzenlemek zorundadırlar. Bu neviden firmalar, taşıyacakları yolculara ilişkin yolcu biletlerini kendileri satabilecekleri gibi, acente veya
*
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komisyoncular vasıtasıyla da satabilmektedirler. Bu gibi durumlarda düzenlenecek belgelerin kimler tarafından bastırılacağı, nasıl kullanılacağı,
komisyon faturalarının hangi durumlarda ve kimler tarafından düzenleneceği özellik göstermektedir.
Bu firmaların ve bunların biletlerini satan komisyoncu ve acentelerin,
taşıma hizmeti karşılığında, yolcu taşıma bileti düzenlemesi esas olmakla
beraber, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 356 seri no’lu VUK Genel Tebliği’nde, dileyen mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanmak
suretiyle yolcu taşıma bileti düzenleyebilmelerine imkân getirilmiştir.
Çalışmamızın takip eden bölümlerinde, şehirlerarasında karayoluyla
yapılan yolcu taşımacılığında belge düzenine ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

Temmuz - Ağustos 2011

2-KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE YORUMLARI
Çalışmamızın bu bölümünde ilgili kanun hükümlerine, yönetmelik ve
tebliğ düzenlemelerine sistematik olarak yer verilecek ve yer yer açıklamalar yapılacaktır.
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2.1-Düzenlenecek Belgelere Dair Yasal Düzenlemeler
213 sayılı VUK’un 233’üncü maddesinde; fatura yerine geçen belge
olarak, perakende satış vesikaları içinde “Giriş ve yolcu taşıma biletleri”
sayılmıştır.
Maddeye göre; fatura kullanma mecburiyeti olan birinci ve ikinci sınıf
tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları işlerin bedellerini; perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları ve giriş
ve yolcu taşıma biletleri ile belgelendirirler. Bu kapsamda konumuza yönelik olarak giriş ve yolcu taşıma biletleri kullanılmaktadır.
Maddenin devamında perakende satış vesikalarının şekli ve nizamına
ilişkin aşağıdaki hükümler bulunmaktadır.
“Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde,
işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı
gösterilir.
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2.2-Belge Basımına İlişkin Genel Bilgi
213 sayılı VUK’un mükerrer 257’nci maddesine dayanılarak hazırlanan “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtım Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Maliye Bakanlığı veya defterdarlıklar belirlenen vasıfları haiz
ve öngörülen teminat şartlarını yerine getiren matbaa işletmecileri ile bir

Temmuz - Ağustos 2011

Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak
tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanıp da
müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva
eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye
verilmesi mecburidir.”
213 sayılı VUK’un 240’ıncı maddesinde “Taşıma ve Otel İşletmelerine Ait Belgeler” başlığı altında, yolcu listelerine ilişkin düzenleme yer
almaktadır. Kanun düzenlemesi aşağıdaki gibidir.
“…
B) Yolcu listeleri: şehirler arasında yapılan yolcu taşımalarında
233’üncü madde gereğince yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur olan mükellefler, (T.C. Devlet Demiryolları hariç) taşıtların her seferi için müteselsil seri ve sıra numaralı ve oturma yerlerini planlı şekilde gösteren iki
nüsha yolcu listesi düzenlerler ve bu listenin bir nüshasını sefer sonuna
kadar taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde bulundururlar. Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu veya acenteler tarafından kesilmesi halinde yolcu
listeleri 3 nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası bu kimseler tarafından
saklanır.
Yolcu listelerinde aşağıdaki bilgiler bulunur:
1. Yolcu listesini düzenleyen işletmenin adı veya unvanı ile adresi,
2. Taşıtı işleten mükellefin adı, soyadı varsa unvanı, adresi vergi dairesi ve hesap numarası,
3. Taşıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati,
4. Bilet numaraları işaretlenmek suretiyle yolcu sayısı ve toplam hasılat tutarı.
…”
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anlaşma yapmaktadır. Bu anlaşma ile belgelerin basım ve dağıtımı sağlanmaktadır. Anlaşmada; basım ve dağıtımı yapılacak belgelerin nevi, anlaşma süresi, yatırılacak teminat tutarı, cezai müeyyideler ile basım sırasında
ve basım sonrasında denetim konularına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Bakanlık veya defterdarlıklar tarafından; yeni anlaşma yapılan, anlaşması yenilenen, anlaşması feshedilen veya yenilenemeyen matbaa işletmecileri, ilgili vergi dairelerine bildirilmektedir. Vergi daireleri ise matbaaların isim ve adreslerini ilân koymaya mahsus yerlerde ilân ettiği gibi, mutat
vasıtalarla da kamuoyuna duyurmaktadır.
Mükellefler bu uygulama doğrultusunda, kullanmak istedikleri belgeleri sadece bağlı oldukları vergi dairesinin il sınırları içinde kalan anlaşmalı matbaalarda bastırabilirler. Basılan belgeler mükellef veya vekiline
tutanakla teslim edilmektedir.
Bu açıklamalar ışığında; fatura, yolcu taşıma biletleri ve yolcu listeleri
mükelleflerin bağlı olduğu vergi dairesinin il sınırları içinde kalan anlaşmalı matbaalarda bastırılabilecektir.
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2.3-Konuya İlişkin 173 Seri No’lu VUK Genel Tebliği İle Yapılan
Düzenlemeler
Şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecileri için öngörülmüş asıl belgeler, yolcu taşıma biletleri ve yolcu listeleridir. Bununla beraber bu husus, bunların bazı işlemler için fatura kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Yolcu taşıma biletleri, nihai tüketici
durumundaki müşterilere, satın aldıkları taşıma hizmeti nedeniyle düzenlenen belgelerdir. Yolcu listeleri ise sefer bazında verilen taşıma hizmetinin
toplam tutar ve mahiyetini gösteren belgelerdir.
Şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecileri, kullanacakları yolcu taşıma biletleri ile yolcu listelerini, bağlı bulundukları vergi
dairesinin bulunduğu ildeki anlaşmalı matbaalara bastırmak zorundadırlar.
Ancak, bir otobüs firmasının veya firmalarının biletlerinin komisyoncular tarafından satılması halinde, yolcu taşıma biletleri ve yolcu listelerini
otobüs komisyoncuları kendi vergi dairelerinin bulunduğu ildeki anlaşmalı
matbaalara kendi adlarına bastıracaklar ve bu şekilde bastırılacak biletlerin
dış yüzü üzerinde, hangi firmanın biletinin olduğunu belirtir, ilgili firmanın,
adı ve soyadı, varsa ticaret unvanı gibi bilgiler ile amblemi yer alacaktır.

Komisyoncular, bu şekilde bastıracakları yolcu taşıma biletlerini, birbirini takip eden müteselsil seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettireceklerdir. Otobüs firmaları ise hizmet bedeli olarak komisyoncu adına
düzenleyecekleri faturalarda satılan bilet miktar ve tutarını ayrıca göstereceklerdir.
Burada dikkat edilirse komisyoncular, yolcu taşıma biletlerini bastırarak satmaktadırlar. Daha sonra otobüs işletmeleri bu komisyonculara fatura düzenlemektedir. Esasen biletlerin komisyoncu tarafından satılması ve
daha sonra otobüs işletmesinin bilet miktar ve tutarlarını içeren faturayı
düzenlemesi; önceden bilet olarak komisyoncu tarafından satılan hizmetin
daha sonra otobüs işletmeleri tarafından fatura içinde komisyoncuya satılmasıdır.
Öte yandan, bir işletmenin kendi otobüsüyle yaptığı taşıma işi yanı
sıra, bağımsız otobüs sahiplerine de taşıma yaptırması halinde, bağımsız
otobüs sahipleri tarafından bu işletmeye yapılan taşıma hizmeti karşılığında fatura düzenlenecektir. Ancak, yolcu taşıma bileti ve yolcu listesinin
gerek işletmeye bağlı otobüslere gerekse bağımsız otobüs sahiplerine yaptırılan taşımalarda işletme tarafından düzenleneceği tabiidir. Bağımsız otobüs sahiplerinden maksat kendi otobüsüyle bir firmanın yolcularını taşıyan
şahıslardır.
Otobüs işletmelerinin kendi otobüsüyle yaptığı ve diğer otobüs işletmelerine yaptırdıkları taşımalarda düzenleyecekleri belgeler aşağıdaki örneklerde açıklanmıştır.
Örnek 1: (B) Otobüs işletmesi Ankara-İstanbul arasında şehirlerarası
yolcu taşımacılığı yapmaktadır. Yolcu taşıma işini kendi otobüsleri yanı
sıra kendi adı altında bağımsız olarak çalışan (C) ve (D) otobüs sahiplerine
(işletmelerine) yaptırmaktadır.
Buna göre, örnekte belirtilen (B) otobüs işletmesi, kendi adına bastırmış olduğu yolcu taşıma biletlerini satarak, (C) otobüs sahibine yolcu bulmakta ve söz konusu faaliyeti nedeniyle komisyoncu olmakta, (C) ve (D)
otobüs sahipleri de asıl işi yapan durumunda bulunmaktadır. Bu durumda,
(B), (C) ve (D)’nin düzenleyecekleri belgeler şu şekilde olacaktır.
(B) otobüs işletmesi, (C) ve (D) otobüs sahiplerine yaptırdığı yolcu
taşıma işi için komisyoncu veya aracı olmakla birlikte kendi adına bastır-
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dığı yolcu taşıma bileti ve yolcu listesi düzenleyecektir. (C) ve (D) otobüs
sahipleri (işletmeleri) ise, (B) işletmesine yaptıkları yolcu taşıma hizmeti
karşılığında fatura düzenleyecekler ve başka bir belge düzenlemeyeceklerdir. Ancak, beraberlerinde (B) işletmesince düzenlenmiş yolcu listesi
bulunduracakları tabiidir. Otobüsün seyri sırasında yolda yolcu alınması
halinde ise (C) ve (D) kendi adlarına bastırmış oldukları yolcu taşıma biletini kullanacaklardır.
Tebliğde yer alan bu örnekte (B) otobüs işletmesi esas organizasyonu
yapmakta yasal olarak düzenlenmesi gereken yolcu taşıma biletleri ve yolcu listesini düzenlemektedir. Esas olarak biletleri de (B) otobüs işletmesi
satmaktadır. Ancak (B) otobüs işletmesi esas organizasyon sahibi olarak
(C) ve (D) otobüs sahiplerinden hizmet satın almaktadır. Bu hizmet alımı
için esas yasal belge olan fatura düzenlenmektedir. Ayrıca (C) ve (D) otobüs işletmelerinin kendilerinin ayrıca yolcu almaları halinde kendi adlarına bastırdıkları yolcu biletlerini düzenlemeleri gerekmektedir. Böylelikle
tüm iş ve işlemler belgelendirilmektedir.
Örnek 2: (A) otobüs işletmesi, (C) otobüs işletmesi yazıhanesini kiralayarak biletlerini söz konusu yazıhanede de sattırmakta ve (C) işletmesine
yazıhaneden dolayı kira parası ödemektedir.
Bu durumda, yolcu taşıma biletleri ve yolcu listelerinin basımı ve kullanılması ile ilgili düzenlenecek belgeler şu şekilde olacaktır.
(C) otobüs işletmesi kendi yazıhanesinde, (A) otobüs işletmesi adına
satacağı yolcu taşıma biletlerini kendileri bastıramayacaklar, biletler (A)
işletmesi tarafından bastırılacak (C)’ye gönderilecektir. (C) otobüs işletmesi, bu şekilde sattıkları biletler için (A) işletmesinden yazıhane kirası
olarak aldığı para karşılığında fatura düzenleyecektir. Ancak, yolcu listelerinin ise (A) otobüs işletmesi tarafından düzenleneceği tabiidir.
Bu örnekte de esas yolcu taşıma organizasyon ve hizmetini veren işletme (A) otobüs işletmesidir. (C) otobüs işletmesi (A) otobüs işletmesine
yazıhane kiralama hizmeti vermektedir. Bunların aralarındaki hizmet işlemi de esas yasal belge olan fatura ile belgelendirilmektedir.
Yukarıda yer alan tebliğ düzenlemeleri kapsamında otobüs işletmeleri,
komisyoncular ve otobüs sahipleri tarafından düzenlenen faturalar, taşıma
biletleri ve yolcu listeleri aşağıda yer alan fonksiyonları yerine getirmektedir:
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-Tarafların işlemlerini tevsik etmesi (belgelendirmesi) (işlemlere dair
yazılı delil sağlanması),
- Hasılat ve giderlerinin denetimi için kanıt belge sağlanması,
-Muhasebe sistemi için belgelendirme kavramını karşılaması.

2.4.1-Şehirlerarası Yolcu Taşıma İşiyle Uğraşan Otobüs İşletmecilerinin
Kendi Biletlerini Kullandırmak Suretiyle Yolcu Taşıttırmaları
Şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecileri, kendi
otobüslerinde taşıyacakları yolcular için acentelere kendi biletlerini kullandırabileceklerdir.
Acente, otobüs işletmecisi tarafından kendisine verilen yolcu taşıma
biletini, her nüshasına kendi unvanını, adresini, vergi dairesini ve vergi
kimlik numarasını içerir kaşeyi basmak suretiyle düzenleyecek ve bunları
yolculara, yolcu listelerini de otobüs işletmesine bağlı otobüs yetkilisine
verecek ve acentelik hizmet bedeli üzerinden otobüs işletmecisi firma adına fatura düzenleyecektir.
Bu düzenlemede de tevsik denetim ve muhasebeye veri üretme açısından belge ilişkisi söz konusudur. Acente otobüs işletmesine ait her bileti
kendi bilgilerini içerir kaşeyi tatbik ederek uygulayacak ve otobüs işletmesine kendi hasılatını içerir fatura düzenleyecektir. Hasılat ve giderler
belgelenmiş giderler de tevsik edilmiş olur. Ayrıca yolcu listeleri de yolcu
biletlerinin toplamı olarak otobüs bazında belgelendirmeyi sağlamaktadır.
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2.4-Konuya İlişkin 356 Seri No’lu VUK Genel Tebliği İle Yapılan
Düzenlemeler
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca
taşımacılık ve acentelik faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerce
Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetki belgesi alınması zorunluluğu bulunmaktadır.
Maliye Bakanlığı, 213 sayılı VUK’un mükerrer 257’nci maddesi ile
tanınan yetkiye istinaden, yetki belgesi almış otobüs işletmecileri ile acentelerin, 173 seri no’lu VUK Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemelere ilave olarak, aşağıdaki açıklamalar doğrultuda da belge düzenleyebilmeleri
uygun görmüştür.
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2.4.2-Yolcu Taşıma Biletlerinin Düzenlenmesinde Ödeme Kaydedici
Cihaz Kullanılması
Şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecilerinin yaptıkları yolcu taşıma hizmeti karşılığında, aşağıdaki esaslar çerçevesinde
31 seri no’lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliği’nin I’inci bölümünde
belirtilen bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazlar kullanılabilecek
ve bu cihazlar vasıtasıyla merkez, şube veya acenteler tarafından düzenlenen fişler, 213 sayılı VUK’da yer alan yolcu taşıma bileti olarak kabul
edilecektir.
Yolcu taşıma bileti düzenlemede kullanılacak bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazların, 3100 sayılı Kanunun 5’inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca onaylanmış bulunması şarttır.
Bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle
düzenlenecek yolcu taşıma biletleri, Ek’te yer alan örneğe uygun olacaktır.
Faaliyetlerinde bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazları kullanan ve
müşterilerine Ek’te yer alan örneğe uygun yolcu taşıma bileti veren mükellefler, başka bir yolcu taşıma bileti düzenlemeyeceklerdir.
Düzenlenen yolcu taşıma biletlerinin aslı müşteriye verilecek, nüshası
ise 213 sayılı VUK’un muhafaza ve ibraz mecburiyetine ilişkin hükümleri
uyarınca mükellefçe saklanacaktır.
Ödeme kaydedici cihaz kullanılarak yolcu taşıma bileti düzenlenmesinde ayrıca aşağıdaki esaslara da uyulması gerekmektedir.
a) Yolcu taşıma biletlerinin bizzat otobüs işletmecilerinin merkezi veya
bunların şubeleri tarafından düzenlenmesi halinde bilet, otobüs işletmecisi
mükellefe ait ödeme kaydedici cihazdan verilecek ve dolayısıyla biletin
mükellef bilgileri bölümünde otobüs işletmecisine ait bilgiler yer alacaktır.
b) Yolcu taşıma biletinin acenteler tarafından düzenlenmesi halinde
bilet, acentelere ait ödeme kaydedici cihazdan verilecek ve biletin baş tarafında bileti düzenleyen acenteye, mükellef bilgileri bölümünde ise ilgili
otobüs işletmesine ait bilgiler yer alacaktır.
c) Acenteler, sahibi oldukları ödeme kaydedici cihazlarla birden fazla
otobüs işletmecisinin biletlerini de düzenleyebileceklerdir. Bu şekilde düzenlenen yolcu taşıma biletlerinde, bilet hangi otobüs işletmecisi adına düzenlenmişse belgenin üzerinde (acentenin yanı sıra) o otobüs işletmecisine
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2.5-Diğer Hususlar ve Ceza Uygulaması
Şehirlerarası yolcu taşımacılığında belge düzenine ilişkin 356 seri
no’lu VUK Genel Tebliği ile getirilen usuller işletmeler açısından bir zorunluluk değildir. Bunlar, gelişen teknolojiye ve ticari ilişkilerdeki yoğunluğa bağlı olarak, mükelleflerin operasyonel işlemlerini kolaylaştırmak
adına tanınmış seçimlik haklardır. Yolcu taşıma bileti uygulamasında, 173
seri no’lu VUK Genel Tebliği’nde belirtilen veya 356 seri no’lu VUK Genel Tebliği ile getirilen usullerden herhangi birinin kısmen veya tamamen
seçimi mümkün bulunmaktadır.
Dolayısıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmelerinin kendi otobüsleriyle taşıyacakları yolculara ilişkin biletlerin komisyoncular (acenteler) vasıtasıyla satılması durumunda, komisyoncular (acenteler) tarafından bastırılmış yolcu taşıma biletleri kullanılabileceği gibi, bunun yerine, taşımacı firma tarafından bastırılıp komisyoncuya (acenteye)
teslim edilen biletler de kullanılabilecektir. Bunun yanında işletmeler ve
acenteler, ödeme kaydedici cihaz kullanılmak suretiyle de yolcu taşıma
bileti düzenleyebileceklerdir.
Öte yandan kendi otobüslerinde taşıyacakları yolcular için acentelere
kendi biletlerini kullandıran işletmeler ile ödeme kaydedici cihaz kullanarak yolcu taşıma bileti düzenlenmesi yöntemini seçen işletmeler, otobüsün
seyri sırasında yoldan yolcu almaları halinde, kendileri tarafından bastırılan yolcu taşıma biletlerini kullanacaklardır.
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ait mükellef bilgileri olacaktır. Bu takdirde adına bilet düzenlenen otobüs
işletmelerine ait mükellef bilgileri ödeme kaydedici cihaza programlanacak ve mali bilgiler bilet sayıları da belirtilmek suretiyle cihaz hafızasında
ve raporlarda (X, Z, mali hafıza) her bir otobüs işletmesi itibariyle ayrı ayrı
gösterilecektir.
d) Düzenlenen biletlere ilişkin bilgiler, bilgisayar bağlantılı ödeme
kaydedici cihaz sistemlerinin özellikleri gereği, aynı anda (online olarak)
otobüs işletmecilerine ait bilgisayar sistemlerine gönderilecektir.
e) Yukarıda açıklandığı şekilde ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak
suretiyle yapılacak bilet satışlarından elde edilecek gelir, vergi uygulamaları bakımından adına bilet düzenlenen otobüs işletmecisi mükellefin geliri
olarak addedilecektir.
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Yukarıda belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymadıkları tespit edilenler adına, işledikleri fiile göre, 213 sayılı VUK ve 3100 sayılı Kanun’da
yazılı cezalar kesilecektir.
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3-SON SÖZ
173 seri no’lu VUK Genel Tebliği’nde şehirlerarası yolcu taşıma işiyle
uğraşan otobüs işletmecilerinin; kendi otobüsleri ile yaptıkları veya acenteler (komisyoncular) ya da bağımsız otobüs firmalarına yaptırdıkları yolcu taşıma hizmeti karşılığında düzenlenecek belgeler ile bu belgelerin nasıl
ve kimler tarafından düzenlenmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.
Yapılan açıklamalara göre; şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan
otobüs firmalarının biletlerinin komisyoncular tarafından satılması halinde, yolcu taşıma biletleri ve yolcu listeleri komisyoncular tarafından kendi
adlarına bastırılacak ve bu şekilde bastırılacak biletlerin dış yüzü üzerinde,
hangi firmanın biletinin olduğunu belirtir, ilgili firmanın, adı ve soyadı,
varsa ticaret unvanı gibi bilgiler ile amblemi yer alacaktır. Otobüs firmaları
ise hizmet bedeli olarak komisyoncu adına düzenleyecekleri faturalarda
satılan bilet miktar ve tutarını ayrıca göstereceklerdir.
Öte yandan, bir işletmenin kendi otobüsüyle yaptığı taşıma işi yanı
sıra, bağımsız otobüs sahiplerine de taşıma yaptırması halinde, bağımsız
otobüs sahipleri tarafından bu işletmeye yapılan taşıma hizmeti karşılığında fatura düzenlenecektir.
Konuya ilişkin bir başka düzenleme 356 seri no’lu VUK Genel Tebliği
ile yapılmıştır. Anılan genel tebliğ ile yapılan düzenlemeye göre mükellefler kendi bastırdıkları biletleri acentelere kullandırmak suretiyle de satış
yapabileceklerdir. Bunun yanında kendi otobüslerinde taşıyacakları yolcular için doğrudan işletme veya acenteler tarafından ödeme kaydedici cihaz
kullanılmak suretiyle de yolcu taşıma bileti düzenlenebilecektir.
356 seri no’lu VUK Genel Tebliği ile getirilen usuller işletmeler acısından bir zorunluluk değildir. Bunlar, seçimlik haklardır. Yolcu taşıma
bileti uygulamasında 173 ve 356 seri no’lu VUK Genel Tebliği ile getirilen usullerden herhangi birinin kısmen veya tamamen seçimi mümkün
bulunmaktadır.
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Buna göre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmelerinin
kendi otobüsleriyle taşıyacakları yolculara ilişkin biletlerin komisyoncular
(acenteler) vasıtasıyla satılması durumunda, komisyoncular (acenteler) tarafından bastırılmış yolcu taşıma biletleri kullanılabileceği gibi, bunun yerine, taşımacı firma tarafından bastırılıp komisyoncuya (acenteye) teslim
edilen biletler de kullanılabilecektir. Bunun yanında işletmeler ve acenteler, ödeme kaydedici cihaz kullanılmak suretiyle de yolcu taşıma bileti
düzenleyebileceklerdir.
Bu şekilde kurulan belge düzeni; ispat açısından yazılı ispat aracı, muhasebe bilgi sistemi açısından bilginin belgelendirilmesi, denetim çalışmaları için denetim kanıtı fonksiyonlarını icra etmektedir.
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DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ
KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN
UYGULAMASINDA SON DURUM

1-Kapsam
Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimi, kısaca açıklayacak olursak; ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak olan girdilerin ithal
edilmesi durumunda, ithalde ödenmesi gereken vergilerin ödenmeyerek
teminata bağlanmak suretiyle ertelenmesini ve bu girdiler kullanılmak suretiyle imal edilen malların ihraç edildiğinin tevsiki halinde, daha önce ertelenen vergilerin terkin edilerek bunlarla ilgili olarak verilen teminatların
çözülmesini sağlamaya yönelik düzenlemeler bütününden oluşmaktadır.
4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun(1) 108.maddesinde;“Dahilde İşleme
Rejimi “ başlığı ile konu dahilde işleme rejimi “Şartlı Muafiyet sistemi”
ve “ Geri Ödeme Sistemi “ olarak iki bölümde düzenlenmiştir.Şartlı muafiyet sisteminde, serbest dolaşımda olmayan eşya, işlem görmüş ürünlerin
üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden
ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde
işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebileceği, eşyanın işlem
görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, teminatın iade olunacağı hüküm
altına alınmıştır.Geri ödeme sisteminde ise;serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye
Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu eşyanın serbest dolaşıma
girişi esnasında tahsil edilmiş olan ithalat vergileri, dahilde işleme rejimi kapsamında geri verileceği yasal düzenlemelerine yer verilmiştir.Yine
Gümrük Kanununun 108.maddesinde;             
“İşleme faaliyetleri” deyiminin; eşyanın montajı, kurulması ve diğer
eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulmasını, eşyanın
işlenmesini, eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak
*
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üzere tamir edilmesini, işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak, bu ürünlerin
üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın
kullanılmasını,
“İşlem görmüş ürün” deyimi, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünleri, “Asıl işlem görmüş ürün” deyimi, dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü, “ikincil işlem görmüş
ürün” deyimi, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş
ürün dışındaki ürünleri, “Eşdeğer eşya” deyimi, işlem görmüş ürünlerin
imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan
eşyayı,”Verimlilik oranı” deyimi, belirli miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarı veya yüzde
oranını, ifade ettiği belirtilmiştir.
Bu kapsamda işlem yapmak isteyen mükelleflerin, ihraç edecekleri
malların üretiminde kullanacakları girdileri vergisiz olarak ithal edebilmek
için ithalat işleminden önce, Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği’ne
dahil ülkelerden yapacakları ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’na başvurarak “Dahilde İşleme İzin Belgesi” ni, diğer ülkelerden yapacakları ithalatları için ise, “Geçici Kabul İzin Belgesi” ni alma zorunlulukları bulunmaktadır.
Söz konusu rejimler kapsamında yurt dışından ham ve yardımcı madde
ithalinde katma değer vergisi(KDV) uygulanmazken, aynı ham ve yardımcı maddelerin yurt içinden alımında KDV ödenmesinin eşitsizlik ve haksız
rekabet yarattığının anlaşılması üzerine, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda
(2) 29.07.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunla geçici 17. Madde düzenlenmiştir. Sözü edilen KDV Kanunu Geçici 17 nci maddesindeki yasal düzenleme aşağıdaki gibidir.
“(4369 sayılı Kanunun 62’nci maddesiyle eklenen geçici madde.
Yürürlük; 29.7.1998) Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında
ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin (6111 sayılı
Kanunun 86’ıncı maddesiyle değişen ibare Geçerlilik: 31.12.2010, Yürürlük: 25.02.2011) 31/12/2015 tarihine kadar tesliminde Katma Değer
Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yap-
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2-Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler:
Dahilde işleme ve Geçici Kabul İzni Belgesi kapsamında teslimlerde,
Tecil-terkin sistemi çerçevesinde işlem yapılabilmesi için alıcıların ;
1-Katma değer vergisi mükellefi olmaları
2-Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile bu Karar’a ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı tebliğleri’ne uygun “Dahilde İşleme” veya Gümrük Müsteşarlığınca verilen “Geçici Kabul” İzin Belgelerine sahip bulunmaları gerekmektedir.
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tırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat
süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler
esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde
zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi
ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.”
29.07.1998 tarih ve 4369 Sayılı yasa(3) ile 31.12.2008 tarihine kadar
olan Geçici 17nci maddedeki düzenlemenin uygulama süresi, 28.02.2009
tarih ve 5838 Sayılı yasa(4) ile 31.12.2010 tarihine kadar ve en son olarak
6111 Sayılı yasa(5) ile 31.12.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.
Yukarıda da bahsi anıldığı üzere; KDV Kanununun geçici 17 nci maddesinde, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek
malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde aynı Kanunun
11/1-c maddesine göre işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış;
Bakanlar Kurulunca 98/11766 sayılı Kararnameyle tekstil ve konfeksiyon
sektörü, 2000/1162 sayılı Kararnameyle demir-çelik, otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörleri, 2001/2325 sayılı Kararnameyle de 98/11766 ve
2000/1162 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılarak sektör farkı gözetilmeksizin bütün sektörler uygulama kapsamına alınmıştır.
Bakanlar Kurulunca yapılan düzenlemeye paralel olarak, Maliye Bakanlığı tarafından, konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı 83 Seri No’lu
KDV Genel Tebliği’nde(6) bu kapsamda satın alınan mallardan üretilen
malların doğrudan ihraç edilmesi şartı da kaldırılmıştır.Maliye Bakanlığı
konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 83 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinin ardından,uygulamadaki tereddütleri gidermek amacıyla 95 (7) ve 98
(8)Seri Nolu KDV Genel Tebliğlerini yayımlamıştır.
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Bu kapsamda satış yapılabilmesi için satıcılarda aranan tek şart ise,
satıcının 27 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde(9) tanımlanan “imalatçı” vasfını haiz olmalarıdır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılan tanıma göre imalatçının;
1. Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması,
2. Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkar Derneklerine kayıtlı bulunması,
3. İmalat işinde en az 5 işçi çalıştırması,
4. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması,
5. Bu şartları topluca taşıyan imalatçıların kendi üretimine ilave olarak
aynı zamanda fason imalat da yaptırmaları halinde,
a) Fason imalatı sadece, sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları,
b) Fason olarak yaptırılan imalatta işin riskini ve organizasyonu
üstlenmeleri,
c) Fason olarak imal ettirilen mallarla ilgili ham madde ve yardımcı maddeleri temin etmeleri,
gerekmektedir.
Dahilde İşleme veya Geçici Kabul İzin belgelerinden herhangi birine
sahip olan katma değer vergisi mükellefleri, bu belgelerde gösterilen maddeleri, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesinde hükme bağlanan tecil-terkin sisteminden yararlanarak teslim alabilmektedirler. Belgede
belirtilen miktardan fazla maddenin tecil-terkin uygulaması kapsamında
satın alınması mümkün olmamaktadır.
Yukarıda da bahsedildiği üzere; belirtilen belgelerden herhangi birine sahip olan katma değer vergisi mükellefleri, bu belgelerde gösterilen
maddeleri, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde hükme
bağlanan tecil-terkin sisteminden yararlanarak teslim alabilmeleri mümkün olmakta olup,ancak bu kapsamda gerçekleşecek teslimler nedeniyle
düzenlenecek faturalarda her bir mal türüne ilişkin katma değer vergisi
hariç bedelin 2.500.TL (tekstil-konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik
ve kumaş dışındaki mallarda 500.TL) lirayı aşması zorunludur.

Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip yükümlülere belge kapsamındaki
madde ve malzemelerin tecil-terkin sistemi çerçevesinde teslimi ihtiyaridir. Ancak dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesini haiz sektörel dış
ticaret şirketlerinin 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde(9) tanımı yapılan imalatçı vasfını haiz olmayan ortakları ile imalatçı
olup olmadığına bakılmaksızın ortakları dışındaki firmalardan ihraç edilmek üzere mal alımlarında tecil-terkin uygulaması zorunludur.
Şu konuda unutulmamalıdır ki; Tecil-terkin uygulaması mal teslimleri
bakımından geçerli olup, hizmet ifaları bu kapsama girmemektedir.
95 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin yayımlanmasına kadar imalatçı
olmayanlar tarafından Tecil-Terkin Kapsamında yapılan teslimler:
83 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde aksine bir hüküm yer almamakla birlikte, satıcılar bakımından “imalatçı” ifadesine hiç
yer verilmemiş olması,bazı mükelleflerin bu kapsamda yapılacak teslimlerde imalatçı olma şartının kaldırıldığı şeklinde yorumlanmış ve imalatçı
olmayan bir kısım mükellef tarafından tecil-terkin kapsamında teslimde
bulunulmuştur. Ancak söz konusu mükelleflerin ihracatın gerçekleşmesinden sonraki terkin ve iade işlemlerinin vergi dairelerince yerine getirilmemiş olması İdare ile mükellef arasında bazı sorunların ortaya çıkmasına
neden olmuştur.
Bu husus göz önüne alınarak, 29.06.2001 tarihi ile 03.07.2005 arasındaki süre içinde, imalatçı olmayanlar tarafından dahilde işleme veya geçici
kabul izin belgesi sahibi mükelleflere yapılan teslimlerin, diğer şartların da
mevcudiyeti halinde geçici 17 nci maddede düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında değerlendirilmesi hususu Maliye Bakanlığınca uygun
görülmüştür.
Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 95 Seri Nolu KDV Genel Tebliği
uyarınca; mükellefin imalatçı olma şartına sahip olmaması nedeniyle yerine getirilmeyen iade talepleriyle ilgili olarak yargıya intikal etmiş ihtilaflarda, Maliye Bakanlığı aleyhine verilmiş kararlar için temyiz yoluna
gidilmemekte, Maliye Bakanlığı lehine sonuçlananlar için ise yargı kararlarına göre işlem yapılmaktadır.
Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren;
-Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve
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kuruluşların aynı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında yapacakları
teslimlerde, imalatçı olma şartı aranmamaktadır.
-Diğer mükellefler tarafından yapılacak teslimlerde ise, tecil-terkin uygulanabilmesi için, eskiden olduğu gibi imalatçı olma şartı aranmaktadır.

210

3-Tecil-Terkin Uygulaması :
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde tecil
ve terkin ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.Anılan yasal düzenlemenin
metni aşağıda gösterilmiştir.
“Mal ve Hizmet İhracatı
1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:
……
c) (3297 sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle eklenen bent) İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait
katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil
edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.
Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından
itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.
İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen (4842 sayılı Kanunun 21’inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük;
01.05.2003) gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek
şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği
tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 48’inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile
birlikte tahsil edilir.
Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından
bu Kanunun 32’inci maddesi hükmü uygulanmaz.
İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer
Vergisi (5228 sayılı Kanunun 59/2-b maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:
31.07.2004) ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesapla-

nan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin
verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamaz.
İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer Vergisi ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.
İade veya tecil olunacak vergi miktarı mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.
(4842 sayılı Kanunun 21’inci maddesiyle eklenen bent Yürürlük;
01.05.2003) İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin
dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye
Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç
aya kadar ek süre verilebilir. “
Sahibi oldukları dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesinde yer
alan malların alımlarında, tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapılmasını isteyen mükellefler, geçici kabul veya dahilde işleme izin belgelerini
satıcılara ibraz ederek, hesaplanan verginin kendilerinden tahsil edilmemesini talep etmelidir. Bu kapsamda işlem yapan satıcılar tarafından öncelikle
talep edilen malın, belgedeki cins ve miktara uygun olup olmadığı, daha
önce satın alınan miktarlar da göz önünde alınarak belirlenmeli ve düzenlenecek faturada toplam bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisi
alıcılardan tahsil edilmemelidir.
Alıcının ibraz edeceği dahilde işleme izin belgesinin “İthal Edilen
Maddelerle İlgili Bilgiler” bölümü, satıcılar tarafından gerçekleşen teslime
uygun şeklide doldurularak imzalanmalı ve kaşe basılmalıdır.
Geçici kabul izin belgesinin ibraz edilmesi halinde ise; bu belgenin
uygun bir yerine “Bu belgenin............sırasındaki................miktar/birim
maldan........miktarı..........tarih ve ..............sayılı faturayla satılmıştır.” şerhi konularak imzalanmalı ve kaşe basılmalıdır.
Bu kapsamda imal edilen malların, tecil-terkin uygulanarak ihracatçıya
tesliminde de ihracatçılar, malların belgede ihracı taahhüt edilen mallar
olup olmadığını belirlemeli, belgenin “ihracat taahhüdü” bölümüne belge
sahibi imalatçıdan satın aldığı mallar ve miktarlarını belirten bir şerh koyarak kaşe tatbik etmek suretiyle imzalamalıdırlar.
Bu şekilde şerh düşülen belgelerin bir fotokopisi, belge sahibi tarafın-
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dan imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmalı ve satıcıya yada
ihracatçıya verilmelidir.
Tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen mallar için düzenlenen faturaya; “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 17 nci maddesi
hükmü gereğince katma değer vergisi tahsil edilmemiştir” ibaresi yazılmalıdır.Kapsama giren ve girmeyen teslimlerin birlikte yapılması halinde,
tecil-terkin uygulanabilmekte ve tecil-terkin uygulanan ve uygulanmayan
olan mallar için ayrı ayrı fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
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4-Satıcıların Katma Değer Vergisi Beyanı :
Ham ve yardımcı madde satıcıları tarafından bu dönemde verilecek
beyannameye, alıcılar tarafından onaylanarak verilen geçici kabul veya
dahilde işleme izin belgesinin bir fotokopisi eklenmelidir. İhracatçıya bu
kapsamda teslim yapan imalatçılar ise beyannameye, ihracatçı tarafından
şerh düşülen geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesinin fotokopisini
eklemelidirler.Öngörülen esaslara uygun olarak hareket eden satıcıların tecil edilen veya iade edilen vergisi, ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde satıcılardan değil, alıcılardan aranmaktadır.
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5-Terkin Ve İade İşlemleri :
Tecil-Terkin kapsamında satın alınan maddelerle imal edilen malların,
süresi içinde ihraç edildiğinin Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek bir
raporla tespit edilmesi gerekmektedir. İmalat kayıtlarındaki bilgiler esas
alınarak, üretim analizi ve randıman hesapları da yapılmak suretiyle düzenlenecek bu raporlarda en az;
- Dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesinin tarih ve sayısı,
- Belgenin geçerlik süresi,
- İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarih ve sayısı,
- Fiili ihracat tarihi,
- İhraç edilen malların cinsi, miktarı ve tutarı,
- İhraç edilen malların üretiminde kullanılan maddelerin satıcılar itibariyle ayrı ayrı olmak üzere cins, miktar ve tutarı,
- İhracatın süresi içinde yapılıp yapılmadığı,

konusunda bilgilerin yer alması ve teyidi alınan gümrük beyannamesinin onaylı bir örneğinin rapora eklenmesi gerekmektedir.
Bu raporlar, söz konusu kapsamda ihracatın yapıldığı her dönem için
ayrı ayrı düzenlenmeli ve ikişer örneği ihracatın yapıldığı ayı takip eden
ay başından itibaren 3 ay içinde ilgili satıcılara verilmelidir. Ancak bu süre
içerisinde rapor ibraz edilemeyeceğine dair makul mazeret bildirenlere,
Vergi Usul Kanunu’nun 17. maddesine göre vergi dairesince bu sürenin en
çok bir katı kadar ek süre verilebilmektedir.
Satıcıların tecil edilen verginin terkin edilmesi sağlamak için sözü edilen raporu bağlı oldukları vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu
kapsamda satın alınan ham ve yardımcı maddelerle imal edilen malların
ihracatçıya tesliminde tecil-terkin uygulaması halinde, aynı rapor ile hem
satıcının, hem de imalatçının tecil edilen vergileri terkin edilmektedir.
Satıcı bu teslimle ilgili olarak iade edilecek katma değer vergisi beyan etmişse iade, alıcının gönderdiği rapor ile satış faturalarının fotokopisi veya bu faturaların tarihi, sayısı ile fatura muhteviyatı malların cinsi,
miktarı ve tutarına ilişkin bilgileri içeren ve satıcı tarafından onaylanan bir
listenin ibrazı üzerine ihracatla ilgili katma değer vergisi iadelerinin tabi
olduğu usul ve esaslara göre yerine getirilmektedir.
Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan mallardan, üretilen
malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç
edilmemesi halinde; zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren
vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilmektedir.
Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, ihracatın belirlenen şartlarda gerçekleşmemesi halinde uygulanacak olan yaptırım açısından iki tecil-terkin
uygulaması arasında fark bulunmaktadır.İhraç kaydıyla teslimlerde tahsil
edilmeyen vergi gecikme zammı ile birlikte imalatçıdan alınırken, dahilde
işleme ve geçici kabul rejiminde tahsil edilmeyen vergi tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte
alıcıdan tahsil edilmektedir.
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6-98 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’ndeki (8) Düzenlemeler:
KDV Kanununun geçici 17 nci maddesinde, dahilde işleme ve geçici
kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak
maddelerin tesliminde aynı Kanunun 11/1-c maddesine göre işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış; Bakanlar Kurulunca 98/11766
sayılı Kararnameyle tekstil ve konfeksiyon sektörü, 2000/1162 sayılı
Kararnameyle demir-çelik, otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörleri,
2001/2325 sayılı Kararnameyle de 98/11766 ve 2000/1162 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılarak sektör farkı gözetilmeksizin bütün sektörler
uygulama kapsamına alınmıştır.
Madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 83 Seri No.lu
KDV Genel Tebliğinde(6) düzenlenmiştir. Tebliğde, KDV Kanununun
geçici 17 nci maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan
terkin ve iade işlemlerinin yapılabilmesi için, ihracatın gerçekleşmesinden sonra ihracatçı tarafından düzenlettirilecek bir Yeminli Mali Müşavir
(YMM) tasdik raporunun ibrazı zorunluluğu getirilmektedir. Tebliğe göre
bu raporda; dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi ile gümrük beyannamesinin tarih ve sayısı, belgelerin geçerlik süresi, fiili ihracat tarihi,
ihraç edilen malların cins, miktar ve tutarı, ihracatın belgede belirtilen süre
içinde yapılıp yapılmadığı ve ihraç edilen malların üretiminde kullanılan
maddelerin satıcılar itibariyle ayrı ayrı olmak üzere cins, miktar ve tutarına
ilişkin bilgilerin üretim analizi ve randıman hesabı da yapılmak suretiyle
belirtilmesi gerekmektedir.
83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği, ihracatın usulüne uygun olarak
yapıldığının tevsiki ile terkin ve nakden ya da mahsuben iade işlemlerini
YMM tasdik raporuna bağlamıştır. Ancak Tebliğde, tecil edilemeyen verginin “indirim hesaplarına” alınıp alınamayacağına ilişkin açık bir ifade
yer almamıştır. Öte yandan aynı Tebliğde, KDV Kanununun geçici 17 nci
maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerde, Kanunun 11/1-c maddesindeki uygulamanın esas alınacağı belirtilmektedir.
KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslim
uygulamasının beyannamede gösterilmesine ilişkin açıklamalara 39 Seri
No.lu KDV Genel Tebliğinde(10) yer verilmiştir. Bu Genel Tebliğin (D)
bölümünde; KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamındaki ihraç kaydıy-

la teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, iade yerine indirim yoluyla
telafi edilebileceği, bu tercihi yapan mükelleflerin, tecil edilemediği için
iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin “indirim” satırlarına dahil edebileceği, ancak bu hususun vergi dairesine bildirilmesi gerektiği açıklanmıştır.
Bu durum, KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında ihraç
kaydıyla teslim yapan mükelleflerin, 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamaya uygun olarak, tecil edilemeyen vergi tutarını ihracatın
gerçekleşmesinden sonra, ancak YMM tasdik raporunun ibrazından önce
indirim hesaplarına alabilecekleri yorumlarına yol açmıştır.
Bu yorumlara dayanarak, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi
ihracatçılara KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında ihraç
kaydıyla mal teslim eden mükelleflerin, bu teslimler nedeniyle tecil edilemediği için iadesi gereken katma değer vergisini, yukarıda işaret edilen
39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinegöre alıcı tarafından düzenlettirilecek
YMM tasdik raporunun ibraz edilmesi beklenmeden, ihracatın gerçekleştiği dönemde indirim konusu yaptıkları anlaşılmıştır.
Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, bu Tebliğin yayımlandığı
tarihten önce KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında yapılan
teslimler için geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde hareket edilmesi uygun görülmüştür.
- KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iade tutarının, ihracatın belge sahibi tarafından gerçekleştirildiği dönemde veya bu dönemden sonra indirim konusu yapılmış
olması,
- 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre düzenlenecek YMM tasdik
raporunun süresi içinde ibraz edilmiş olması,
- İndirim hesaplarına alınan KDV tutarının bu rapordaki bilgilere uygun olması,
halinde, ihracatın gerçekleşmesinden sonra YMM tasdik raporunun ibrazı beklenmeden indirim konusu yapılan iade tutarları için 39 Seri No.lu
KDV Genel Tebliğinin (D) bölümünün 4 ve 5 inci paragraflarındaki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılmalıdır.
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Öte yandan, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında yapılan teslimlerle ilgili tecil edilemeyen
KDV tutarlarının ise YMM tasdik raporu ibraz edilmeden indirim hesaplarına alınması mümkün bulunmamaktadır.
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7-SONUÇ
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 17 nci maddesinde, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek
malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde aynı Kanunun
11/1-c maddesine göre işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış;
Bakanlar Kurulunca 98/11766 sayılı Kararnameyle tekstil ve konfeksiyon
sektörü, 2000/1162 sayılı Kararnameyle demir-çelik, otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörleri, 2001/2325 sayılı Kararnameyle de 98/11766 ve
2000/1162 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılarak sektör farkı gözetilmeksizin bütün sektörler uygulama kapsamına alınmıştır.
Bakanlar Kurulunca yapılan düzenlemeye paralel olarak, Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı 83 Seri No.lu
KDV Genel Tebliği’nde bu kapsamda satın alınan mallardan üretilen malların doğrudan ihraç edilmesi şartı da kaldırılmıştır.Maliye Bakanlığı konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ardından,uygulamadaki tereddütleri gidermek amacıyla 95 ve 98 Seri
No.lu KDV Genel Tebliğlerini yayımlayarak uygulamaya yön vermiştir.
Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 17.maddesinin uygulaması 6111
sayılı Kanunla 31.12.2015 tarihine kadar uzatılarak, uygulamanın devamı
sağlanmıştır.
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E-BEYANNAME CEZA SİSTEMİNİN ANAYASA’YA AYKIRI
OLMADIĞI KESİNLEŞTİ
Zübeyir BAKMAZ*

I. E-BEYANNAME SİSTEMİNDE CEZA UYGULAMASI
213 sayılı VUK’un mük. 355. maddesinin 1. fıkrasında “213 sayılı
VUK’un mük. 257. maddesi uyarınca getirilen mecburiyetlere uymayanlara bu fıkrada yazılı özel usulsüzlük cezalarının uygulanacağı” hüküm
altına alınmıştır. Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi
mecburiyeti de mük. 257. maddenin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye
*

Vergi Denetmeni
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GİRİŞ
İdari bir tasarruf olan “vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi mecburiyetinin” yasal dayanağı 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun(VUK’un) mükerrer 257/1. maddesinin (5228 sayılı Kanun’la
değişik) 4. bendinin Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu “yetki”dir. Bu
yetki kapsamında e-beyanname uygulamasının temelleri 1 Ekim 2004 tarihinde 340 seri no.lu VUK Genel Tebliği ile atılmıştır. Vergi idaresi bu
tebliği takiben konuyla ilgili olarak pek çok VUK Genel Tebliğini hayata
geçirmiştir. Yapılan bu düzenlemelerle elektronik ortamda gönderilmesi
ihtiyari ve zorunlu olan beyannameler belirlenmiş; kanuni süresinden sonra verilecek beyannameler ile düzeltme beyannamelerinin de elektronik
ortamda gönderilmesine olanak tanınmıştır. E-beyanname sistemiyle ilgili
son yasal düzenlemeler ise 5904 sayılı Kanun (T.C. Yasalar, 03.07.2009)
ve 6009 sayılı Kanun (T.C. Yasalar, 01.08.2010) marifetiyle gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Kanunlar marifetiyle 213 sayılı VUK’un mükerrer 355.
maddesinde önemli değişiklikler yapılarak e-beyanname sistemine ilişkin
ceza uygulamasında indirime gidilmiştir.
Bu çalışmada öncelikle e-beyanname ceza sistemine ana hatlarıyla
değinilmiş ve daha sonra anılan ceza sistemine yönelik olarak Anayasa
Mahkemesi’nce verilen 13.01.2011 tarihli Karar ele alınmıştır.
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istinaden ihdas edildiğinden bu yükümlülüğe uymayanlara mük. 355/1.
maddede yazılı cezaların kesilmesi gerekmektedir. Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi mecburiyetine uyulmaması durumları aşağıdaki gibi incelenebilir.
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A. Vergi Beyannamesinin Yasal Süresi Geçtikten Sonra Elektronik
Ortamda Gönderilmesi
Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen mükelleflerin bu beyannamelerini kanunî süresi geçtikten sonra elektronik ortamda vermeleri ya da hiç vermemeleri halinde(2011 yılında);
- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.070 TL,
- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında 530 TL,
- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 260 TL,
Tutarında özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir(213 sayılı
VUK md. mük. 355/1). Ancak mükerrer 355. maddenin 5. fıkrası uyarınca
bu rakamlar;
- Beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında,
- Bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise
1/5 oranında uygulanacaktır.
Elektronik ortamda beyanname verilmediğinden bahisle vergi dairesinin özel usulsüzlük cezası kesebilmesi için yasal süreyi takip eden ilk 60
günün dolmasını beklemesi şarttır. Zira mükellefler bu zaman aralığında
e-beyanname verebilir ve yasal hakkı olan indirimli ceza uygulamasından
yararlanabilir. Bu nedenle de vergi dairesi ancak yasal süreyi takip eden
ilk 60 günlük süre geçtikten sonra %100 oranında özel usulsüzlük cezası
kesme hakkına sahip olacaktır.
5904 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle (1 Ağustos 2009’dan geçerli olmak üzere) 213 sayılı VUK’un mük. 355. maddesinin 2. fıkrasının sonuna
“Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye
Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz” cümlesi eklenmiştir.
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B. Elektronik Ortamda Verilmesi Gereken Beyannamelerin Kâğıt
Ortamında Verilmesi
Elektronik ortamda gönderilmesi gerekirken kâğıt ortamında verilen

Temmuz - Ağustos 2011

Yapılan bu yasal değişiklikle elektronik ortamda beyanname ve bildirim
verilmediğinden bahisle vergi dairesinin direkt ihbarname tebliği uygulaması yasal bir dayanak kazanmış ve Ağustos 2009’dan sonra bu şekilde
kesilecek özel usulsüzlük cezalarının yargıya intikali engellenmiştir.
Diğer taraftan 5904 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle mük. 355. maddeye “Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci
maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci
derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez” ibareli 7. fıkra eklenmiştir. Söz konusu fıkra hükmü 1 Ağustos 2009
itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Buna göre elektronik beyannamelere ilişkin
yeni ceza uygulaması aşağıdaki gibi olmaktadır.
- E-beyannamenin yasal süreyi takip eden ilk 30 veya 60 gün içinde
pişmanlık talepli olarak verilmesi durumu: Bu gibi durumlarda 1/10
veya 1/5 oranında (duruma uygun olan) özel usulsüzlük cezası kesilecek
ancak 352/I-1. maddede yazılı birinci derece tek kat usulsüzlük cezası ile
vergi zıyaı cezası kesilmeyecektir.
- E-beyannamenin yasal süreyi takip eden ilk 30 veya 60 gün içinde kendiliğinden verilmesi durumu: Bu gibi durumlarda 1/10 veya 1/5
oranında (duruma uygun olan) özel usulsüzlük cezası ile (ödenecek verginin olması durumunda) direkt % 50 oranında vergi zıyaı cezası kesilecek
ancak 352/I-1. maddede yazılı birinci derece 2 kat usulsüzlük cezası hesaplanmayacaktır.
- E-beyannamenin yasal süreyi takip eden ilk 60 gün geçtikten sonra verilmesi durumu: Bu gibi durumlarda mük. 355/1. maddede yazılı
özel usulsüzlük cezası % 100 oranında uygulanır. Pişmanlık talebi yoksa
ve ödenecek vergi varsa direkt % 50 oranında vergi zıyaı cezası hesaplanır.
Pişmanlık talebi varsa vergi zıyaı cezası hesaplanmaz. Ve her iki durumda
da 352/I-1. maddede yazılı usulsüzlük cezası hesaplanmayacaktır.

221

Temmuz - Ağustos 2011

MALİ

ÇÖZÜM

222

beyannamelerin akıbeti ne olacaktır? Vergi dairesinin kendisine kâğıt ortamında gelen bu beyannamelerin sisteme girişini yaparak tahakkuk fişi
düzenlemek zorunda olduğu aşağıdaki idari düzenlemelerden anlaşılmaktadır.
- 03.03.2005 tarih ve 346 seri no.lu VUK Genel Tebliği: Söz konusu
Tebliğ’de “Elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile gönderilmeleri durumunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde mükellefin durumuna uyan özel
usulsüzlük cezası uygulanacaktır” şeklinde açıklama yapılmıştır.
- 04.03.2005 tarih ve 2005/1 sıra no.lu Uygulama İç Genelgesi: Söz
konusu Genelge’de “…….Özel Tüketim, Özel İletişim ve Şans Oyunları
Vergisi1 beyannamelerinin elden verilmek istenmesi halinde beyanname
kabul masasında görevli memurlar beyannameyi getirene bu beyannamelerin elektronik ortamda verilmesinin zorunlu olduğunu, bu zorunluluğa
uyulmaması halinde mükellef adına Vergi Usul Kanununun mük. 355. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesileceği hususunu hatırlatacaklardır.
Bu hatırlatmaya rağmen beyannamelerin elden verilmesinde ısrar edilmesi üzerine beyanname kabul edilerek, düzenlenen tahakkuk fişi kendilerine
verilecektir. Ayrıca, elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğuna
uymadıkları için kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasına ilişkin ceza
ihbarnamesi beyanname verilme dönemini izleyen ay içerisinde düzenlenecektir. Gerek yukarıda belirtilen limitlerin aşılması, gerekse hiçbir limite bağlı olmaksızın elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilen
beyannamelerin, mükellefler tarafından posta vasıtasıyla gönderilmesi
halinde, vergi dairesince beyannameler Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde belirtilen şekilde işleme tabi tutulacaktır. Elektronik beyanname verme
zorunluluğuna uymadıkları için kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasına
ilişkin ceza ihbarnamesi beyanname verme dönemini izleyen ay içerisinde
düzenlenecektir” denilmektedir.
- 15.02.2006 tarih ve 2006/1 sıra no.lu Uygulama İç Genelgesi:
Söz konusu Genelge’de “….Mükelleflerin elektronik ortamda gönderilme
1 O tarihlerde sadece bu üç beyannamenin (hiçbir hadle sınırlı olmaksızın) elektronik
ortamda gönderilmesi mecburi olduğundan Genelge’de sadece bu beyannameler zikredilmiştir.
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C. Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunlu Olan Düzeltme
Beyannameleri
Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannamenin eksik ve/veya hatalı
olduğu hallerde mükellef tarafından “kanuni süre geçmeden veya kanuni
süre geçtikten sonra” bu hata veya eksiklikleri düzeltici mahiyette yeni bir
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zorunluluğu kapsamında bulunan beyannamelerini elektronik ortamda
vermeyerek ilgili vergi dairesine elden veya posta vasıtasıyla ve kanunî
süresi içerisinde vermeleri durumunda, bu beyannamelerle ilgili tahakkuklar derhal verilecek ve bu beyannameler kanunî süresinde verilmiş beyanname sayılmakla birlikte, bunların mükellefleri adına (beyannamelerini
elektronik ortamda vermemiş olmalarından dolayı) Vergi Usul Kanununun
mükerrer 355. maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı olan ve
durumlarına uyan özel usulsüzlük cezası da tam olarak kesilecektir” açıklamalarına yer verilmiştir.
Buna göre elektronik ortamda verilmesi gerekirken (yasal süresinde
veya yasal süresi geçtikten sonra) kâğıt ortamında verilen beyannamelerin
tahakkuk işlemi vergi dairesince gerçekleştirilecek ve mük. 355/1. madde
kapsamında özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Ceza uygulamasında kâğıt
ortamında verilen beyannamenin yasal süreyi takip eden ilk 30 veya 60
gün içinde verilmesinin bir önemi yoktur. Her halükarda tam ceza kesilecektir. Zira 1/5 ve 1/10 oranlarında ceza kesilebilmesi için beyannamenin
bu sürelerde elektronik ortamda gönderilmesi şarttır. Konuyla ilgili olarak
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilmiş olan 15.06.2007 tarih ve
B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/Mük-257-4726 sayılı Özelge özeti aşağıdaki gibidir.
“…Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, beyannamelerini
elektronik ortamda vermek zorunda olan mükelleflerin bu zorunluluğa uymayarak beyannamelerini posta kanalı ile göndermeleri, söz konusu beyannamelerin tahakkuk işlemine tabi tutulmasına engel bir durum teşkil
etmemekte olup, bu beyannamelerin tahakkuk işlemlerinin yapılarak, beyanname verme dönemini izleyen ay içerisinde 213 sayılı VUK’nun 355.
maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir”
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beyanname verilmesi mümkündür. Diğer taraftan beyannamenin kanuni
süresi içinde verilmeyerek bu süre geçtikten sonra verilmesi ve yine bu
şekilde verilmiş olan beyannamede yer alan hata ve/veya eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeni beyanname(düzeltme beyannamesi) verilmesi de
söz konusu olabilmektedir. Bu şekilde kanuni süresi içerisinde veya kanuni
süresi geçtikten sonra verilmiş olan ilk beyannamelerde yer alan hata ve/
veya eksiklikleri düzeltmek amacıyla verilecek ikinci(düzeltme) beyannamenin daha önce verilen beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri de
kapsayacak şekilde verilmesi gerekmektedir(368 seri no.lu VUK Genel
Tebliği). 01.03.2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp
05.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren 368 seri no.lu VUK Genel Tebliği’nde
“… Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin olarak verilecek düzeltme beyannamelerinin
de elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilmiştir. Elektronik
ortamda gönderilme mecburiyeti getirilen düzeltme beyannamelerinin, elden verilmesi veya posta ile gönderilmesi durumunda, 213 sayılı VUK’un
mük. 355. maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır” düzenlemesine yer verilmiştir.
Kanunî süresi geçtikten sonra (gerek kendiliğinden ve gerekse pişmanlık talepli olarak) elektronik ortamda düzeltme beyannamesi verilmesi halinde ne mük. 355/1. maddede yazılı özel usulsüzlük cezası ne de 352/I-1.
maddede yazılı usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. Usulsüzlük cezaları
beyannamelerin kanuni süresinde verilmemesinden dolayı kesilmektedir.
Oysaki düzeltme beyannamelerinden önce (kanuni süresinde ya da kanuni
süresinden sonra) bir beyanname verilmiştir. Bu yüzden düzeltme beyannameleri için usulsüzlük cezası kesilmemektedir. Öte yandan elektronik
ortamda verilmesi gereken düzeltme beyannamesinin (gerek kanuni süresinde ve gerekse kanuni süresi geçtikten sonra) kâğıt ortamında verilmesi
halinde mük. 355/1. maddede yazılı özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanacaktır.
Tüm bu açıklamalardan sonra elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu kılınan beyannamelerin kanuni süresinden sonra elektronik ortamda verilmesi halinde uygulanacak özel usulsüzlük cezaları hâlihazırda aşağıdaki
gibi olmaktadır.

Yasal Süreyi
Takip Eden
İlk 30 Gün

Yasal Süreyi
Takip Eden
İkinci 30 Gün

61. Gün

1070 x 1/10=107

1070 x 1/5=214

1070

2. Sınıf Tüccarlar, Defter
Tutan Çiftçiler, Basit Usul

530 x 1/10=53

530 x 1/5=106

530

Yukarıdakiler Dışında
Kalanlar

260 x 1/10=26

260 x 1/5=52

260

1. Sınıf Tüccarlar ve
Serbest Meslek Erbabı

II. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 213 SAYILI VUK’UN
MÜKERRER 355. MADDESİNİN ANAYASA’YA AYKIRI
OLMADIĞINA DAİR KARARI
İstanbul 2. Vergi Mahkemesi 213 sayılı VUK’un mükerrer 355. maddesinin 1. fıkrasının Anayasa’nın 2, 10, 13, 38 ve 125. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Gelir
ve katma değer vergilerine ilişkin beyannamelerin süresinden sonra elektronik ortamda verilmesi nedeniyle kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezalarının iptali istemiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya
aykırı olduğu kanısına varan İstanbul 2. Vergi Mahkemesi iptal için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.
İstanbul 2. Vergi Mahkemesi’nin söz konusu iptal isteminde özetle
“..mükerrer 355. maddenin birinci fıkrasında elektronik ortamda beyanname verilmemesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin
kuralın yer almadığı, sadece cezaların belirlendiği, kanunsuz suç ve ceza
olmaz ilkesine uygun olarak suçun açıkça yasayla düzenlenmediği, maddede belirtilen sürelerde beyanname verenler ile bu sürelerden sonra beyannamesini elektronik ortamda verenlere öngörülen cezalar arasında
orantısızlık bulunduğu, bu durumun eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu, aynı statüde bulunan mükelleflerin aynı fiilleri için farklı cezaların
öngörüldüğü, bu nedenlerle kuralın Anayasa’nın 2., 10., 13., 38. ve 125.
maddelerine aykırı olduğu” ileri sürülmüştür.
Anayasa Mahkemesi İstanbul 2. Vergi Mahkemesi’nin söz konusu
başvurusunu 13.01.2011 tarih ve Esas: 2009/21, Karar: 2011/16 sayılı
Kararı’yla sonuca bağlamış ve anılan Karar 02.04.2011 tarih ve 27893
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sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi 213 sayılı
VUK’un mükerrer 355. maddesinin 1. fıkrasının Anayasa’ya uygun
olduğuna ve İstanbul 2. Vergi Mahkemesi’nin iptal başvurusunun reddine karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesi 213 sayılı VUK’un mükerrer 355. maddesinin 1. fıkrasına ilişkin esas incelemenin aynı Kanun’un mükerrer 257.
maddesi yönünden yapılmasına 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar
verilmiştir. Anayasa Mahkemesi söz konusu Kararı’nda özetle aşağıdaki
hususlara değinmiştir.
“…Maliye Bakanlığı mükerrer 257. maddenin kendisine verdiği yetkileri Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri, Uygulama İç Genelgeleri ve
Sirkülerlerle kullanmaktadır. 213 sayılı Yasa’nın mükerrer 355. maddesinin itiraz konusu birinci fıkrasında mükerrer 257. madde uyarınca
getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında kesilecek özel usulsüzlük
cezaları belirlenmiştir.
213 sayılı Yasa’nın mükerrer 355. maddesinin itiraz konusu birinci fıkrasında, bu Yasa’nın mükerrer 257. maddesi uyarınca getirilen
zorunluluklara uyulmaması durumunda kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarına yer verilmiştir. Kuralda cezalar belirlenmiş, cezaya tabi
tutulan eylemler ise mükerrer 257. maddeye göre getirilen zorunluluklara uymama olarak gösterilmiştir. Mükerrer 257. maddede, Maliye Bakanlığı’nın hangi konularda düzenleme yapacağı belirlenmiştir.
Maliye Bakanlığı’na yetki yasayla verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak,
genel nitelikte olan tebliğlerle yapılan düzenlemeler Resmi Gazetede
yayımlanmakta, mükelleflere hangi zorunlulukların getirildiği duyurulmakta ve güvence sağlanmaktadır. Suç sayılan eylem ve cezası yasada
gösterildikten sonra yasama organının uzmanlık ve yönetim tekniğine
ilişkin konularda önlemler alınması amacıyla yürütme organına yetki
vermesi, suçun idari düzenlemelerle ortaya konulması anlamına gelmez.
Öte yandan Anayasa’nın 10. maddesinde belirtilen yasa önünde eşitlik
ilkesi, hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Mükerrer
355. maddede, belirli sürelerde beyanname verilmesi halinde cezaların
indirimli uygulanması, bu süreler dışında beyanname verilmesi veya hiç
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SONUÇ
1 Ekim 2004 tarihinde hayata geçirilen elektronik beyanname uygulaması hem vergi idaresi hem de mükellefler açısında verimli sonuçlar vermiştir. Elektronik ortamda kanuni süresinde beyanname vermeme fiili nedeniyle mükerrer 355. madde kapsamında kesilecek olan özel usulsüzlük
cezalarının yüksek olduğu konusunda öteden beri eleştiriler getirilmiştir.
Örneğin birinci sınıf tüccarlar için 2009 yılında uygulanacak özel usulsüzlük cezası 1.600 TL olarak belirlenmiştir. Vergi idaresi bu eleştiriler
üzerine 5904 sayılı Kanun’la yaptığı değişiklikle Ağustos 2009 itibarıyla
söz konusu ceza miktarlarını yaklaşık olarak %30 civarında indirmiştir.
Yine mükerrer 355. maddenin 5. fıkrasında yer alan indirimli ceza uygulamasındaki ilave beyan süreleri uzatılmak ve indirim oranları artırılmak
suretiyle (6009 sayılı Kanun marifetiyle Ağustos 2010’dan geçerli olmak
üzere) mükellefler lehine bir iyileştirmeye gidilmiştir.
Diğer taraftan İstanbul 2. Vergi Mahkemesi mükerrer 355. maddenin
1. fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle bu fıkranın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Ancak Anayasa Mahkemesi
13.01.2011 tarihli Kararı’nda mükerrer 355/1. maddenin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu nedenle iptal isteminin reddine hükmetmiştir. Anayasa
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beyanname verilmemesi hallerinde yasada belirtilen cezaların uygulanması öngörüldüğünden, eylemler ayrılarak bu eylemlere bağlı ceza getirildiğinden, eşitlik ilkesinin ihlalinden söz edilemeyecektir.
Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural Anayasa’nın 2, 10. ve 38.
maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir”
Vergi Mahkemesi tarafından açılan dava her ne kadar gelir ve katma
değer beyannameleri ile sınırlı olsa da kararın detayında görüldüğü üzere
Anayasa Mahkemesi incelemesini bu şekilde sınırlamamıştır. Buna göre
Anayasa Mahkemesi’nin anılan Kararı ile 213 sayılı VUK’un mük. 355.
maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiaları artık geçerliliğini kaybetmiştir. Dolayısıyla sadece vergi beyanlarının değil elektronik ortamda yapılması gereken diğer bildirimlerin de süresi içinde yapılmaması halinde
kesilecek cezalar Anayasal yönden kesinleşmiştir.
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Mahkemesi mük. 355/1. maddenin iptal istemini 213 sayılı VUK’un mükerrer 257. maddesi kapsamında ele alarak karar vermiştir. Bu bağlamda
Anayasa Mahkemesi’nin anılan Kararı ile 213 sayılı VUK’un mük. 355.
maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiaları artık geçerliliğini kaybetmiştir. Dolayısıyla sadece vergi beyanlarının değil elektronik ortamda yapılması gereken diğer bildirimlerin de süresi içinde yapılmaması halinde
kesilecek cezalar Anayasal yönden kesinleşmiştir.

Temmuz - Ağustos 2011

KAYNAKÇA
Anayasa Mahkemesi(13.01.2011). Esas: 2009/21 Karar: 2011/16 Sayılı Karar. Ankara: Resmi Gazete(27893).
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı(15.06.2007). B.07.1.GİB.4.34.19.02/
VUK-1/Mük-257-4726 Sayılı Özelge.
Maliye Bakanlığı(01.03.2007). 368 seri no.lu VUK Genel Tebliği.
Ankara: Resmi Gazete(26449 Sayılı).
Maliye Bakanlığı(03.03.2005). 346 seri no.lu VUK Genel Tebliği.
Ankara: Resmi Gazete(25744 Sayılı).
Maliye Bakanlığı(04.03.2005). 2005/1 sıra no.lu Uygulama İç Genelgesi.
Maliye Bakanlığı(15.02.2006). 2006/1 sıra no.lu Uygulama İç Genelgesi.
Maliye Bakanlığı(30.09.2004). 340 seri no.lu VUK Genel Tebliği.
Ankara: Resmi Gazete(25599 Sayılı).
T.C. Yasalar(04.01.1961). 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete(10703 Sayılı).
T.C. Yasalar(16.6.2009). 5904 Sayılı Kanun. Ankara: Resmi Gazete(27277 Sayılı).
T.C. Yasalar(23.7.2010). 6009 Sayılı Kanun. Ankara: Resmi Gazete(27659 Sayılı).

228

MALİ

ÇÖZÜM

İNDİRİLEMECEK KDV’LERDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Şibli GÜNEŞ*
							
1- GİRİŞ
Katma Değer Vergisi’nde “indirim mekanizması” esasına dayalı sistem uygulanmaktadır. Buna göre, mükelleflerce, kendilerine teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda
gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabileceği gibi ithal
olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirimi de mümkün bulunmaktadır.
Ancak, KDV indirimi uygulamasında bir takım özellikli durumlar bulunmakta olup, bu durumlarda vergi indirimi yapılamamaktadır. Bu yazımızda, indirilemeyecek Katma Değer Vergilerinde özellikli durumların
neler olduğu ile bu hallerde hangi yolun izlenmesi gerektiği açıklanmaya
çalışılacaktır.

2.1- Binek Otomobil Alımında Yüklenilen KDV
KDVK’nun 30/b maddesine göre, faaliyetini kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların
bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilememektedir.
Bu kapsamda, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin
kiralanması veya işletilmesi olan mükellefler bu amaçla satın aldıkları
binek otomobillerine ait KDV’yi indirebileceklerdir. Ancak, faaliyetleri
kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmayan mükelleflerin işletmelerinde kullanmak üzere
satın aldıkları binek otomobiller nedeniyle yüklendikleri KDV’yi indirme*

Vergi Müfettişi
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2- ÖZELLİK ARZ EDEN İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER
VERGİLERİ
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leri KDVK’ nın 30/b maddesine göre mümkün bulunmamaktadır. (Güneş,
2011, 532)
Bu duruma göre otomobil kiralama şirketi, taksi işletmecisi ve sürücü
kursu gibi işletmelerin faaliyetleri ile ilgili satın aldıkları binek otomobilleri nedeniyle ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Bu mükelleflerin binek otomobilinin alış belgesinde gösterilen KDV, ait olduğu takvim
yılı aşılmamak kaydıyla, ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği
vergilendirme döneminde, bu araçların fiilen faaliyette kullanılmaya başlanılıp başlanılmadığına bakılmaksızın indirilebilecektir.
Örneğin; mükellef tarafından araç kiralama faaliyetinde kullanılmak
üzere Ocak/2010 döneminde satın alınan araç nedeniyle ödenen KDV, bu
dönemde aracın kiralanıp kiralanmadığına bakılmaksızın indirilebilecektir.
Binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı
dışında satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen
KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
Örneğin (Gelir idaresi Başkanlığı sirküler, 2011);
- Otomobil kiralama şirketinin kiralama amacı dışında şirketin kendi ihtiyacı için aldığı otomobili (örneğin; genel müdüre tahsis edilen otomobil, bir pazarlama şirketinin satış elemanına tahsis ettiği otomobil vb.)
nedeniyle yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
- A Oto Servis ve Ticaret A.Ş. nin test sürüşü aracı olarak aktifine kaydettiği binek otomobiline ait yüklenilen KDV yi indirim konusu yapması
mümkün değildir.
- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.04 tarife pozisyonunda belirtilen
taşıtların sonradan değişiklik yapılarak binek otomobiline dönüştürülmesi
durumunda, bu taşıtların iktisabında yüklenilen KDV ile binek otomobiline dönüşüm nedeniyle oluşacak ÖTV farkı üzerinden hesaplanacak KDV
indirim konusu yapılamayacaktır. Taşıtın alımında indirim konusu yapılan
KDV ise, dönüşüm işleminin yapıldığı dönemde indirim hesaplarından çıkarılarak “ilave edilecek KDV” olarak beyan edilecektir.
Öte yandan, Vergi idaresinin görüşüne göre, işletmeler binek otomobillerine ilişkin olarak yüklendikleri ancak indirimi mümkün olmayan
KDV’leri, doğrudan gider yazabilecekleri gibi, maliyet unsuru olarak da
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dikkate alabileceklerdir. (Güneş, 2011, 539) Buna göre, bu konudaki tercih
tamamen mükelleflere aittir.

2.3. İşi Bırakılması Durumunda Devreden KDV
Vergi uygulamasında mükelleflerin ticari faaliyetlerini sona erdirmeleri durumuna işi bırakma denilmektedir. İşi bırakan mükelleflerin faaliyetlerini sona erdirmeleri nedeniyle indirim konusu yapılamayan KDV’nin bir
daha indirime konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Vergi idaresi ve Danıştay, işi bırakan mükelleflerin yüklenip indiremedikleri KDV’nin, işi bırakmanın iade hakkı doğuran bir işlem olmaması
nedeniyle iade edilemeyeceği görüşündedirler.(Güneş, 2011, 537)
KDVK’nun 58. maddesinde, mükelleflerce indirilebilecek nitelikte
olan KDV’nin gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider olarak dikkate alınamayacağı hükme bağlanmıştır.
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2.2. Arazi Taşıtları ve Jeep’lerin Alımı Nedeniyle Yüklenilen KDV
Arazi taşıtları ve jeep’lerin alımı nedeniyle yüklenilen KDV’nin indiriminin mümkün olabileceği yönünde tereddütler bulunduğu gözlemlenmektedir. Ancak, Vergi idaresi tarafından verilen özelgelerde, arazi taşıtları
ve jeep’ler binek otomobili kapsamında değerlendirilmiş ve uygulamayı
bu doğrultuda yönlendirmiştir.
Bu konu hakkında verilen bir Özelge’de, “arazi aracı, jeep, 4x4 arazi
aracı olarak bilinen ‘binek amaçlı taşıt’ların binek otomobil kapsamında
87.03 pozisyonunda yer alan şoför dahil 9 veya daha az kişi kapasiteli, karayollarında kullanılan, yük ve yolcu taşıma amacı bulunmayan
‘binek amaçlı taşıt’lar olduğu, bu nedenle 4x4 arazi araçlarının alımı
dolayısıyla yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılmasının mümkün
bulunmadığı” (Güneş, 2009, 242) şeklinde görüş açıklanmıştır
Konu hakkında verilen başka özelgelerde (Güneş, 2009, 242) benzer
şekilde görüş açıklanmıştır. Öte yandan, Danıştay tarafından verilen Karar
(Güneş, 2009, 242) da bu doğrultudadır.
Bu duruma göre, binek otomobili olarak değerlendirilen arazi taşıtları
ve jeep’lerin alımı sırasında ödenen KDV’nin, Kanun’un 30/b maddesine
göre indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
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Bu duruma göre, işin bırakılması nedeniyle yüklenilen ve devreden
KDV olarak varlığını koruyan KDV’nin masraf yazımı yoluyla dönemin
sonuç hesaplarına intikal ettirilip ettirilemeyeceği sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu konudaki kişisel görüşümüz, yüklenilip indirilemeyen ve işi
bırakma nedeniyle bir daha indirilmesi de mümkün olmayan KDV’nin
iadesinin mümkün olamayacağı ancak gider olarak dikkate alınmasının
mümkün olabileceği şeklindedir. Başka bir anlatımla, işi bırakan mükelleflerin indiremedikleri KDV, GVK ve KVK yönünden gider olarak dikkate
alınması mümkündür.
Öte yandan, vergi idaresi verdiği bir özelgede “Türkiye’de dar mükellefiyet esasında vergilendirilmekte iken işi bırakan bir kurumun, Türkiye’de
yüklenip indiremediği KDV’yi kurumlar vergisi yönünden gider olarak
yazmalarının mümkün olduğu” şeklinde görüş belirtilmiştir. (Güneş,
2011, 537) Vergi idaresinin bu özelgesinin bizim görüşümüzü destekler
mahiyette olduğu açıktır.
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2.4- Zayi Olan Mallara Ait KDV
KDV sisteminde alış belgelerinde gösterilen verginin indirilmesi, bu
malların satışı sırasında mala eklenen değerin vergilendirileceği düşüncesine dayanmaktadır. 1 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, zayi olan mallar
için satış ve dolayısıyla yaratılan bir katma değer olmayacağından, bu mallara ilişkin alış vesikalarında gösterilen verginin indirilmesinin, zayi olan
mallar üzerindeki vergi yükünü tamamen ortadan kaldıracağı; bu nedenle,
Kanunun 30/c maddesi uyarınca, zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan
KDV den indirilemeyeceği belirtilmiştir.(Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011)
Diğer taraftan, anılan Kanunun 30/c maddesinin devamında, deprem,
sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân
ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olan mallar nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine olanak tanınmaktadır.
Örneğin; sel felaketi nedeniyle bir şirketin deposunda yer alan malların
zayi olması veya Maliye Bakanlığınca yangın sebebiyle mücbir sebep ilan
edilen yerde olması koşuluyla, yangın nedeniyle malların kullanılamaz duruma gelmesi halinde bu mallara ilişkin yüklenilen vergiler indirim konusu
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yapılabilecektir. Ancak, Maliye Bakanlığınca yangın sebebiyle mücbir sebep ilan edilmediği sürece, yangın sonucu zayi olan mal nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün değildir. Örneğin, ithal
edilen malların depolandığı antrepolarda çıkan yangın sonrasında Maliye
Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilmediği takdirde zayi olan malların ithalinde ödenen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

2.6- Defter ve Belgelerin Zayi Olması Halinde KDV İndirimi
Defter ve belgelerin zayi olduğu hallerde, mükelleflerce durumun
mahkeme kararı ile tevsik edilmesi ve alışlara ilişkin fatura veya benzeri
belgelerin fotokopileri ile yüklenilen vergilerin doğruluğunun ispat edil-
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2.5- Kullanım Süresi Geçen Veya Kullanılamayacak Hale Gelen
Mallara İlişkin Yüklenilen KDV
İşletmelerin faaliyetlerine ilişkin olarak stoklarında mevcut olan ancak
kullanım süresi geçen veya bir başka nedenle kullanılamayacak durumda
olan malların, ilgili mevzuat uyarınca teşkil edilen resmi komisyonlar veya
Takdir Komisyonu huzurunda imha edilerek gider olarak dikkate alınabilme durumu söz konusu olabilmektedir. Ancak, bu mallara ilişkin yüklenilen KDV’nin indirilemeyeceği konusunda 113 Seri No’lu KDV Genel
Tebliği’nde açıklamalar yapılmıştır.
Buna göre, KDV Kanununun (30/c) maddesinde; deprem, sel felaketi
ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait
KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm
uyarınca, kullanım süresi geçen veya bir başka biçimde kullanılamayacak
hale gelen ve imha edilen mallar, zayi olan mal mahiyetinde olduğundan
mükelleflerce bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV’nin indirim
konusu yapılması da mümkün bulunmamaktadır.
Bu çerçevede, zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim
konusu yapılan KDV’nin, imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına dahil
edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.
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mesi halinde, KDV indirimleri reddedilmeyecektir. Maliye Bakanlığı konu
ile ilgili olarak verdiği özelgelerde (Güneş, 2011, 546) bu yönde görüş
bildirmiştir.
Konu ile ilgili Danıştay Kararlarının bir kısmı aşağıdaki gibidir;
Defter ve belgelerin, çalınan kasa ile birlikte kaybolduğu gerekçe gösterilerek, o dönemde indirilen KDV’nin tamamının kabul edilmesi hatalı
bir işlemdir. İnceleme elemanının mükelleften gerekli bilgileri alması ve
karşıt inceleme yolu ile bu verileri değerlendirme yoluna başvurması gerektiğinden, indirilen KDV’nin kabul edilmemesi şeklinde işlem yapması
yerinde değildir. (Güneş, 2011, 546)
Kanuni defter ve belgeleri yanan yükümlü, ticari icaplara göre emtia
satın aldığı kişi ve kuruluşları tanımak ve bilmek, gerekli girişimleri yaparak emtia alımına ilişkin belgelerin mevcudiyetini ispat olanağına sahip
bulunduğundan ispat külfeti kendisine düşen fatura ve benzeri belgeleri ibraz etmesi halinde bu belgelerde gösterilen KDV indirilebilecek aksi halde
KDV indirimi kabul edilmeyecektir. (Güneş, 2011, 546)
Defter ve belgelerin mücbir sebepler nedeniyle elden çıktığının hakiki
ve geçerli sebeplerle açıklanamadığı ve kaybolan belgelerin suretlerinin
satıcılardan alınıp ibraz edilmediği durumlarda KDV indirim hakkının kullanılması mümkün değildir. (Güneş, 2011, 546)
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2.7- Defter Ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi Halinde
KDV İndirimi
Konu ile ilgili Danıştay Kararlarının bir kısmı aşağıdaki gibidir;
KDV indirimlerinin dayanağını teşkil eden ve bulunmadığından bahisle inceleme elemanına ibraz edilemeyen belgelerin dava aşamasında yükümlü tarafından ibrazı halinde idari yargıda re’sen araştırma ilkesi gereği,
söz konusu belgelerin incelenip defter kayıtları ile karşılaştırılmak suretiyle varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.(Güneş, 2009, 249)
İnceleme elemanına işletme defterinin ibraz edilmemesi nedeniyle,
KDV indirimlerinin kabul edilmemesi üzerine açılan davada, işletme defteri de dahil olmak üzere tüm defter ve belgeler ibraz edilirse ve defterlerin
de kayıt nizamına uygun olduğu görülürse, KDV indirimleri kabul edilir.
(Güneş, 2011, 547)
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2.8 - Vergiden İstisna Edilmiş İşlemlere İlişkin Yüklenilen KDV
KDV Kanununun 11, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri ile 17/4-c, 17/4 r (kısmi olarak), 17/4-t, geçici 12 ve geçici 23 üncü maddeleri uyarınca vergiden
istisna edilmiş bulunan işlemler dışında vergiden istisna edilmiş bulunan
işlemlerle ilgili yüklenilen vergilerin indirimi mümkün bulunmamaktadır.
Örneğin (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011);
- Kanunun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz
olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen
vergiler indirim konusu yapılamayacaktır. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığına bağışlanacak hastanelerin veya Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanacak
okulların inşası nedeniyle yüklenilen KDV veya kamu menfaatine yararlı bir derneğe, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakfa yapılan
ayni bağışlarla ilgili yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır.
- Tarım Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri veya Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri tarafından tarımı yaymak, ıslah ve teşvik amacıyla
zirai araştırmalar, arazi ıslah çalışmaları yapılması; tohumluk, fidan, damızlık hayvan teslimleri Kanunun 17/1-a maddesi gereğince KDV den istisna olduğundan bu teslimlerle ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu
ürünlerin maliyetleri içinde yer alan KDV nin indirim konusu yapılması
mümkün bulunmamaktadır.
- Kamu menfaatine yararlı bir derneğe ait sağlık biriminin KDV den
müstesna olan sağlık hizmeti ifaları ile ilgili olarak yüklenmiş olduğu
KDV indirim konusu yapılamayacaktır.
- Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterenler tarafından verilen bazı yazılım hizmetleri dolayısıyla yüklenilen KDV, ürettikleri yazılımı
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İnceleme elemanınca defterlerin işlenmemiş olduğunun tespit edildiği
tarihten 10 gün sonra işlenmiş olarak inceleme elemanına ibraz edilmesi
halinde, KDV indirimi kabul edilir. (Güneş, 2011, 547)
Mükellefin kaybolan bir cilt faturası kendi kullandığı fatura ve bu faturadaki KDV de hesaplanan KDV olduğundan, indirim konusu yapılan
KDV ile bir ilgisi bulunmadığından, iade ve mahsup işlemlerinin kabul
edilmemesi veya yapılan iadelerin geri alınması söz konusu değildir. (Güneş, 2011, 547)
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Türkiye’de satmaları kaydıyla indirim konusu yapılmayacaktır. Ancak, söz
konusu yazılım hizmetinin yurt dışındaki bir müşteriye verilmesi halinde
Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri kapsamında KDV istisnası uygulanacak,
Kanunun 32 nci maddesine göre bu işlem nedeniyle yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecek, indirilemeyen KDV ise iade edilebilecektir.
- 2863 sayılı Kanun kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının
rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelendirmelerinden yararlananlara
verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler KDV den istisna olup, istisna kapsamına giren işlemleri
yapanların bu işlemler nedeniyle yüklendikleri KDV yi indirim konusu
yapması mümkün bulunmamaktadır.
- Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimi KDV den istisna olduğundan bu teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler indirim konusu
yapılamayacaktır.
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2.9- Sahte Faturalar İle KDV İndirimi
Konu ile ilgili Danıştay Kararlarının bir kısmı aşağıdaki gibidir;
Mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan
KDV’nden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’ni indirebilmelerinin ön şartı vergisi indirim yapılabilecek işlemlerle ilgili fatura ve
benzeri vesikaların gerçeği yansıtmış olmasıdır.(Güneş, 2009, 249)
Müstahsilden alınan kütlü pamuklar için, müstahsil makbuzu yerine
muhtelif kişilerden temin edilen sahte faturaların kullanılması suretiyle indirim KDV’nin kaçakçılık cezalı olarak mükelleften istenmesi yerindedir.
(Güneş, 2011, 547)
KDV’ne ilişkin işlemlerle ilgili faturaların gerçeği yansıtmadığı, dolayısıyla Kanunun öngördüğü anlamda bir mal tesliminin ve KDV ödemesinin söz konusu olmadığı sonuç ve kanaatine varılması halinde, KDV’nin
indirimi kabul edilmez. (Güneş, 2011, 547)
İşyerlerine yapılan tespitte, işyerlerinin boş olduğu, faaliyetleri ile ilgili
beyannameleri vermedikleri, işyeri adreslerinde başka şahısların faaliyette
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bulunduğu, sadece sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura ticareti
yapabilmek için vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirip belge bastırdığı
ve sonradan ortadan yok oldukları tespit edilen şahıslardan alınan faturalara itibar edilmez ve bu faturalardaki KDV indirimi kabul edilmez. (Güneş,
2011, 547)
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3- SONUÇ
KDV’de vergi indirimi uygulamasının mükellefler açısından önemi
yadsınamaz. Ancak, mükelleflerce yukarıda açıklanan özellikli durumlara
dikkat edilerek KDV indirimi yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, mükelleflerin cezai müeyyideler ile karşılaşmaları söz konusu olabilecektir.
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TAŞINMAZ VE İŞRTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA OLUŞAN
ZARAR VE GİDERLERİN KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLİP
İNDİRİLMEYECEĞİ KONUSUNDA YAŞANAN BELİRİSİZLİK

I. GİRİŞ
21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu (T.C. Yasalar, 2006) 13 ve 35. Maddeler hariç
01.06.2006 tarihinde itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızın konusunu oluşturan ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun“Yürürlük” başlıklı
37. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, Kanunun 5. maddenin
birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan taşınmaz ve iştirak hissesi satış
kazançları, kanunun yayım tarihi olan 21.06.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu öncesinde yürüklükte bulunan ve
birçok geçici madde ile düzenlenen istisna, son olarak 5281 sayılı Kanun
ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun (T.C. Yasalar, 1949) 8. maddesinin birinci fıkrasının 12. bendine eklenerek sürekli hale getirilmiştir. 5422
sayılı Kanun 8. Maddesinin birinci fıkrasının 12. bendinde; “Kurumların,
en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışından doğan ve sermayeye eklenmesine karar verilen kazançları.” şeklinde yazılı metninden, istisnadan yararlanmanın kurumun
takdirine bırakıldığı; kazancın sermayeye ilave edilmesi yönünde karar
vermeyen kurumların bu istisnadan yararlanmak istemediği;sermayeye ilave kararı verilmesi halinde elde edilen kazancın tümünün kurum kazancından indirilebileceği anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle istisnadan yaralanma
tercihi tamamen kuruma bırakılan ihtiyari bir istisna olduğu kesin olarak
anlaşılmaktadır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendinde ise;“Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer
*
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alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu
senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı.” şeklinde olup kurumların sermayeye ilave etme iradesi
açıkça aranmamış ancak devam eden madde metninde istisnadan yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi istisnayı ihtiyari hale getirmektedir.Ayrıca eski düzenlemeden farklı olarak; gayrimenkul yerine taşınmaz
terimi kullanılmış, 5422 sayılı kanunun birinci fıkrasının 5. bendinde yer
alan kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satış kazancı da
bu bentte istisna kapsamına dahil edilmiştir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5. maddesinin üçüncü fıkrasında ise;” İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak
üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin
giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının,
istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez.” ifadesi yer almakta olup esasında akıllarda soru işareti yaratan kısım da buradadır. Bu
ifade 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda; Kurumların, Kurumlar
Vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin ödemelerin kurum kazancından gider olarak indirilmesi kabul edilmez.” şeklindedir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine ilişkin gerekçeyebaktığımızda maddenin düzenleme amacının; kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir
şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin
güçlendirilmesi ile likiditelerinin artırılması olduğunu görüyoruz. Bu amaç
madde gerekçesinde birden çok defa tekrarlanmış, konunun daha iyi kavranması için örnekler verilmiştir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 1 seri No.lu Genel Tebliğinin
(Maliye Bakanlığı, 03.04.2007);“5.6. Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile
kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası” başlıklı bölümünde konuya geniş açıklama getirilmiş; tanımlamalar
yapılış örnekler verilmiştir. Aynı Tebliğin; “5.13. Kurumlar vergisinden
istisna edilen kazançlara isabet eden giderlerin diğer kazançlardan
indirilememesi” başlıklı bölümünde ise konumuza ilişkin açıklamalara
değinilmiştir.
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II. KONU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER
Gelir İdaresi Başkanlığı konu hakkında mükellefler tarafından yapılan
görüş taleplerine birbiri ile çelişen cevaplar vermiş olup 23.08.2007 tarih ve
B.07.1.GİB.0.03.50./5014-353-074720 sayılı özelgede (Gelir İdaresi Başkanlığı, 23.08.2007) görüş talep eden kuruma; taşınmaz ve iştirak kazancı
istisnasının her durumda uygulanacak mutlak bir istisna olmadığı, kurumların 5520 sayılı KVK 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı
şartların yerine getirilmesi halinde yararlanma hakkı bulunan bir istisna
olduğu belirtilerek, zarar ile sonuçlanan iştirak hissesi satışındaki zararın
tamamının kurum kazancından indirilebileceği görüşü verilmiştir. İstanbul
Vergi Dairesi Başkanlığı06.10.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK
8-399 sayılı özelgede (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 06.10.2010) ile
09.06.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-683 (İstanbul Vergi
Dairesi Başkanlığı, 09.06.2011) sayılı özelgede ise; iki yıldan fazla süreyle
kurum aktifinde kayıtlı bulunan taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından
kazanç doğmaması halinde bu satışa ilişkin zararların (giderlerin) %75’inin
kanunen kabul edilmeyen gider sayılarak kurumun diğer faaliyetlerinden
doğan kazançlardan indirilmesi mümkün olamayacağı görüşü verilmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın birbiri ile çelişen görüşlerinden en son
tarihli görüşünün hakim görüş olduğunu; Hazine lehine bir görüş olması
sebebiyle de bu görüşün sürdürüleceği düşüncesindeyim.
Konu hakkında yüksek yargı mercilerinde oluşmuş herhangi bir görüşe rastlanmamıştır. Geçmişte gayrimenkul ve iştirak hissesi satışında zarar
oluşması halinde kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği konusunda
herhangi bir ihtilaf oluşmadığı anlaşılmaktadır. Maddeye ilişkin olarak verilen kararlarda; madde metninden çok düzenleme ile amaçlanan faydanın
sağlanıp sağlanmadığı, istisnanın amaçlanan faydasının dışında vergi mat-
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Bu yazımızda taşınamaz veya iştirak hissesi satışı zararının, taşınmaz
ve iştirak satışı için yapılan giderlerin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği; taşınmaz ediniminde ödenen KDV ile istisna kapsamında yapılan satışlara ilişkin giderlere ait KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı irdelenecektir. Burada zarar ve gider kavramlarına dikkat etmek
gerekmektedir. Zira zarar ile gider aynı anlamı taşımayan kavramlardır.
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rahının aşındırılması yönünde kullanılıp kullanılmadığı gözetilerek karar
verildiği gözlemlenmiştir.
Doktrinde ise konuya ilişkin olarak yazılan makalelerde (Doğrusöz,
2007; Öğredik, 2007 ve Müstehlik, 2009);istisna kapsamına giren taşınmaz ve iştirak hissesi satışları ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakkı satışı sonucunda zarar oluşması halinde, oluşan zararın tümünün
kurumlar vergisi kazancının tespitinde indirim konusu yapılması gerektiği
yönündedir. Bu makalelerdeki görüşler (Doğrusöz, 2007); istisnaya tabi
işlemler ile istisnaya tabi faaliyetlerin birbirinden ayrıt edilmesi gerektiği,
istisnaya giren işlemlerde giderlerin, istisnaya giren faaliyetlerde ise faaliyet sonucunda oluşan zararların kurumun kazancından indirilemeyeceği
savına dayanmaktadır.
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III. TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ ZARARINI
DOĞURAN MALİYET UNSURLARININ ANALİZİ
Bilindiği gibi; 213 sayılı Vergi Usul Kanuna (T.C. Yasalar, 10.01.1961)
göre işletmeye dahil taşınmazlar (gayrimenkuller) maliyet bedeliyle,
(VUK 269. Madde) iştirak hisseleri (menkul kıymetler) ise alış bedeli ile
değerlenmektedir.(VUK 279. Madde) Taşınmazların maliyet bedeline satın
alma bedelinden başka bu kıymetlerin iktisabına ilişkin; gümrük vergileri,
nakliye ve montaj giderleri, mevcut bir binanın yıkılması veya arsasının
tesviyesinden mütevellit giderler dahil edilmek zorundadır. Taşınmazın;
noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri, emlak
alım ve özel tüketim vergilerinin maliyet bedeline eklenmesi ihtiyari olup
mükellefler bu türdeki giderleri maliyet bedeline ilave etmeyip doğrudan
gider yazabilirler. (VUK 270. Madde) Taşınmazların normal tamir bakım
ve onarım masrafları dışında, taşınmazın genişletilmesi veya iktisadi kıymetinin devamlı olarak arttırmak maksadıyla yapılan giderlerin taşınmazın
maliyetine eklenmesi zorunludur. (VUK 272. Madde)
Bununla birlikte mükelleflerin taşınmaz ve iştirak hissesi ediniminde
kullanılan yabancı kaynaklara ait faiz ve kur farklarının, edinilen varlığın
maliyetine ilave edilip edilmeyeceği konusunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.
Maliye Bakanlığı,yayımladığı 163 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Ge-

nel Tebliğ (Maliye Bakanlığı, 27.01.1985) ile mükelleflerin maddi duran
varlık yatırımlarında kullanılan kredilerin kur farkı ve faiz giderlerinin ne
şekilde aktifleştirileceği konusuna açıklık getirmiş ancak bu Tebliğde mali
duran varlık (finansal yatırım) iktisabına ilişkin olarak kullanılan yabancı
kaynaklara ait faiz ve kur farklarına değinilememiştir. Bu Tebliğ ile mükelleflerin amortismana tabi maddi duran varlık yatırımlarının finansmanı
amacıyla kullanmış oldukları yabancı kaynaklara ait finansman giderlerinin, yatırım dönemine ait kısmına isabet eden faiz ve kur farklarının maddi
duran varlıkların (taşınmazların) maliyetine, yatırım döneminden sonraki
işletme dönemine ait finansman giderlerinin ise yatırımın maliyetine eklenebileceği gibi, doğrudan gideryazılabileceği belirtilmiştir.
İştirak hissesi (menkul kıymet) ediniminde kullanılan finansman giderlerinin, iştirak hisselerinin maliyetine eklenmesi gerektiği konusunda
herhangi bir düzenleme veya açıklama bulunmamasına karşın, 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunun 5. maddesinin üçüncü fıkrasından,iştirak hissesi alımına ait finansman giderlerinin bu kıymetlerin maliyetine aktarılmasına imkan tanındığı gibi bir durum ortaya çıkmaktadır.
Taşınmaz ve iştirak hisseleri parasal olmayan varlıklar olduğundan,
yukarıda belirtilen maliyet unsurları dışında VUK Geçici 25. madde ile
VUK Mükerrer 298. maddeye göre yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu
oluşan enflasyon farklarının da maliyetlerine eklenmesi zorunludur.VUK
Mükerrer 298. Maddede belirtilen enflasyon düzeltme şartları 2004 yılında
oluşmuş olması sebebiyle; 2003 yılına ilişkin enflasyon düzeltmesi VUK
Geçici 25. maddesi kapsamında, 2004 yılına ilişkin enflasyon düzeltmesi
de VUK Mükerrer 298. maddesi kapsamında yapılmış ve bu düzeltme işlemleri sonucunda oluşan enflasyon farkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin maliyetine eklenmiştir.
Ancak 5228 sayılı Kanun ile VUK Geçici 25. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (l) bendindi ile amortismana tabi olmayan kıymetlerin düzeltilmiş değerinin altında bir bedelle satılması halinde, düzeltilmiş değer
ile düzeltme öncesindeki değer arasındaki farka isabet eden zararın gelir
ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınamayacağı belirtilmiştir.
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IV. TAŞINAMAZ VE İTİRAK HİSSESİ SATIŞ ZARARLARI
VE GİDERLERİNİN İSTİSNA DIŞI KURUM KAZANÇLARINDAN
İNDİRİMİ
Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzının açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz
önünde tutularak uygulanır. (VUK 3. Madde)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5.maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendi metni incelendiğinde istisnadan yararlanmak için;
1. Taşınamaz ve iştirak hisselerinin iki tam yıl kurum aktifinde bulunması,
2. Taşınmaz ve iştirak hissesinin satışından bir kazanç elde edilmeli
ve elde edilen bu kazancın istisna edilen kısmının satışın yapıldığı
yılı izleyen yıldan itibaren beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel
bir fon hesabında tutulması,
3. Elde edilen ve fon hesabında bekletilen kazancın sermayeye ilave
dışında herhangi bir hesaba nakledilmemesi veya çeşitli şekillerde
işletmeden çekilmemesi,
4. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının
sonuna kadar tahsil edilmesi,
gerekmektedir.
Madde metninde yer almamakla birlikte yukarıdaki şartların tümünün
sağlanmış olması halinde, satışı yapılan taşınmaz ve iştirak hissesinden
elde edilen gelirin, başka bir taşınmaz veya iştirak hissesi alımı için kullanılması halinde istisnadan yararlanılamayacaktır. Bu da maddenin ruhunu
yansıtmaktadır.
Maddi durumu bozulan ve aktifinde iki yıldan fazla bir süredir mevcut
bulunan taşınmaz veya iştirak hisselerini satarak borçlarını ödemek veya
likiditesini arttırarak pazar avantajı elde etmeyi amaçlayan bir kurumun,
bu kıymetlerini satması neticesinde, yukarıda belirtilen maliyet unsurlarının da etkisiyle zarar elde etmesi mümkündür. Bu kuruma elde etmiş olduğun zararı normal faaliyetlerinden indirilemez demek; düzenlemenin hem
lafzına hem de ruhuna aykırı olduğu kanaatindeyim. Üstelik elde edilen
reel bir zararın kurum kazancından indirilmeyerek ilave bir zarar davergi

yoluyla oluşmaktadır. Neden? Sadece taşınmaz ve iştirak hisseleri kurumun elinde iki yıldan fazla süreyle tutulduğu için.Böyle bir durumda istisna için gerekli diğer şartları da aramak gerekmez mi? Bunun altında, eğer
kar elde edilseydi diğer şartlar kesin sağlanacak ve bu istisnadan mutlak
yararlanılacaktı düşüncesi yatmaktadır sanırım.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5.maddesinin üçüncü fıkrasına
bakıldığında bu maddede iki farklı olgudan söz edilmektedir; “istisna edilen kazançlar” ve “istisna kapsamındaki faaliyetler”. Burada kanun koyucu
istisnaları kazançlar ve faaliyetler şeklinde ikiye ayırmıştır. İstisna edilen
kazançlarda giderlerin (iştirak hissesi alımıyla ilgili finansman giderleri
hariç), istisna kapsamındaki faaliyetlerde ise zararların istisna dışı kurum
kazançlarından indirilemeyecektir. Yazımızın girişinde zarar ile giderin
aynı şeyi ifade etmediğini belirtmiştim. Burada bu kavramların birbirinden farkının ne olduğuna değinilmeyecektir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunun 5.maddesinde ve bu kanunun yayımından önce yayımlanan özel
kanunlarda, kurumlar vergisinde istisna edilecek kazançların neler olduğu sayılmıştır. Bu istisnaların bazıları süreklilik arz etmeyen, kurumların
uzun yıllar hiç karşılaşmayacağı işlemlerdir ki, bu işlemlerin gerçekleşmesi durumunda kazanç (kar) veya zarar elde edilmektedir. Bazı istisnalar
ise kurum tarafından sürekli olarak elde edilen kazançlardır. Örneğin serbest bölgelerde elde edilen kazançlara ilişkin istisna, yurt dışındaki şube
ve daimi temsilcilikler kanalıyla elde edilen kazançlar, yurt dışında inşaat,
onarım, montaj işleri ile teknik hizmetler nedeniyle elde edilen kazançlar
gibi… Belirtmiş olduğum bu kazançların elde edilebilmesi için bir faaliyetin sürdürülmesi, başka bir deyişle bir devamlılığın olması gerekmektedir.
Netice olarak bu faaliyetler sonucunda elde edilen hasılattan, bu faaliyetlere ilişkin maliyet ve giderler düşüldükten sonra kar veya zarar elde edilmiş
olur. İşte bu türdeki istisnai faaliyetler sonucunda oluşan zararlar kurumun
istisna dışı kazançlarından indirilemez.
Taşınmaz ve iştirak hissesi kazanç istisnası bir işlem istisnası olup bu
durumu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu yürürlük maddesi de teyit
etmektedir. İstisna konusu fıkranın yürürlüğü diğer istisnalar gibi dönem
başından değil de Kanunun yayım tarihinden itibaren uygulanması istisnanın işlem istisnası oluşundan ileri gelmektedir.
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Süreklilik arz etmeyen işlem istisnaları sonucunda zarar edilmiş olması
halinde oluşan zarar istisna kapsamına girmez.Ancak yukardaki bölünde
belirtildiği üzere zararın oluşmasına sebebiyet veren maliyet unsurlarının
neler olduğuna bakılması gerekmektedir.
İştirak hisselerinin maliyetine, bu hisselerin alımında kullanılan finansman gideri hariç başka bir gider unsuru ilave edilmiş midir? Eğer bu
kıymetlerin maliyetine VUK Geçici 25. Madde kapsamında veya benzer
bir gider ilave yapılmış ise iştirak hissesinin satışından elde edilen zararın
ne kadarının bu unsurlardan oluştuğu hesaplanmalıdır. İştirak hisselerinin maliyetine, alımında kullanılan finansman giderleri ile VUK mükerrer
298 maddeye göre yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu eklenen maliyet
unsurları hariç,herhangi bir gider ilave edilmiş ve satış zararı bu giderden
oluşuyor ise bu takdirde bu satıştan oluşan zararın kurumun istisna dışı
kazançlarından indirilmemesi gerekir.
Taşınmazların (gayrimenkullerin) maliyetini oluşturan unsurlar da yukarıdaki bölümde belirtilmiş olup taşınmazların satışında zarar oluşmuş
ise taşınmazın maliyetinin analizine gerek bulunmamaktadır. Çünkü gayrimenkullerin maliyetine eklenen giderlerin tamamı VUK hükümlerine göre
maliyete eklenmesi zorunlu veya maliyete eklenmesi ihtiyari olan giderlerdir. Amortismana tabi tutulan taşınmazda elde edilen zararın tamamı
kurum kazancından indirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtildiği üzere taşınamazlardı maliyet bedeline, iştirak hisselerinde de alış bedeline ilave edilmesi zorunlu bulunana gider ve ilavelerin toplamı sonucunda oluşan maliyet tutarı ile satış bedeli arasındaki fark
gayrisafi kar ya da zararı oluşturur.Amortismana tabi olmayan varlıklarda
VUK Geç. 25. Maddesine göre maliyete eklenen enflasyon düzeltmesi hariç, kanuni olarak maliyet veya alış bedeline eklenmesi zorunlu maliyet
unsurlarından dolayı zarar oluşmuş ise oluşan bu zarar istisna kapsamına
girmeyeceğinden kurumun diğer istisna dışındaki kazançlarından indirilmesi gerekmektedir. Bunlar dışında maliyet bedeline eklenmesi zorunlu
bulunmayan gider ve ilaveler, taşınmaz veya iştirak hissesinin maliyet bedeline eklenmiş ve bu gider ve ilaveler sonucunda zarar oluşmuş ise oluşan
zararın %75’inin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde istisna dışındaki
kurum kazançlarından indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Taşımaz ve iştirak hissesi satışları için satış aşamasında bazı giderler
yapılmış olabilir. Eğer taşınmaz ve iştirak hissesi satışından zarar elde
edilmiş ise elde edilen zarar istisna kapsamına girmeyeceğinden bu taşınmazın satışında yapılan giderlerin tamamı ile bu giderlere ait KDV’nin tamamının indirim konusu yapılması gerekmektedir. Eğer satıştan kar elde
edilmiş ve diğer şartlar da yerine getirilerek istisnadan yararlanılmış ise;
satış aşamasında yapılan giderlerin %75’i kurum kazancından, giderlere
isabet eden KDV’nin de indirimi mümkün bulunmamaktadır.
Diğer taraftan taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimi KDV’den de istisna edilmiş olup Katma Değer Vergisi Kanunu (T.C. Yasalar, 1984) 17.
maddesinin (4) fıkrasının (r) bendinde şu ifade yer almaktadır:“İstisna
kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin
yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi
matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.”Bu ifadeden taşınmaz ve
iştirak hisselerinin iktisabında indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin gider yazılabileceği belirtilmiş ancak indirilemeyen KDV’nin bu kıymetlerin
maliyet bedeli addolunur denilmemiştir.
Konuyu bir örnek vasıtasıyla pekiştirmek gerekirse şu şekilde bir örnek
verebiliriz. X A.Ş. 2001 yılında A kurumuna ait hisse senetlerini 1.000.000
TL karşılığında satın almıştır. Hisse senetleri KDV’den istisna bulunduğundan (KDVK 17/4-gMaddesi) bu alışta KDV ödenmemiştir. Yapılan enflasyon düzeltmeleri sonucunda hisse senetlerinin alış bedeline; VUK Geç.
25. Madde gereğince 1.000.000 TL, VUK Mükerrer 298. Madde gereğince
de 100.000 TL enflasyon farkı ilave edilmiştir. Hisse senetleri 2011 yılında 2.500.000 TL bedelle satılmıştır. İştirak hisselerinin satımı için 500.000
TL gider yapılmış olup bu giderler için de 50.000 TL KDV ödenmiştir.
İlk bakışta bu iştirak hissesi senetlerinin satışından zarar elde edildiği anlaşılmaktadır. Ancak konunun teknik açıdan, “maliyet” “gider” kavramlarının farkı açısından irdelenmesinden iştirak hissesi satışından; (satış
bedeli-maliyet bedeli=kazanç) 2.500.000-2.200.000=300.000 TL kazanç
elde edildiği, 500.000 TL satış giderlerinin hesaba katılması sonucunda
ise bu işlemden 200.000 TL zarar oluştuğu görülmektedir. Gider fazlalığı
nedeniyle oluşan bu zarın %75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde
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istisna dışında kalan diğer kazançlardan indirilemez. Kurum kazancından
indirilemeyen giderlere ait KDV’nin de indirimi mümkün bulunmamaktadır. (KDVK 30/1-d)Bu nedenle satış giderlerine ait 50.000 TL KDV’nin
%75’inin de kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekir.
Şirketin bu zarar ve indirilemeyen KDV gideri de dahil 2011 yılı ticari
kazancının 1.000.000 TL olması durumunda olayın kurumlar vergisi beyannamesindeki gösterimi aşağıdaki şekilde olması gerekmektedir.
• Ticari Kazanç (Kar)				
1.000.000,00 TL
• Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
412.500,00 TL (550.000*%75)
• Kar ve İlaveler Toplamı		
1.412.500,00 TL
• İstisna (KVK 5/1-(e))		
225.000,00 TL (300.000*%75)
• Kurumlar Vergisi Matrahı		
1.187.500,00 TL
• Kurumlar Vergisi			
237.500,00 TL
Örneğimizi farklılaştırdığımızda X A.Ş. bu hisse senetlerinin satışı
için hiçbir gider yapmış olsaydı ve bir an için VUK Geç. 25. Maddesinin
(l) bendini göz ardı ettiğimizde bu hisselerin 2.000.000 TL’ye satılması
sonucunda kazanç oluşmayacaktı. Bu durumda iştirak hisselerinin satışı sonucunda oluşan; 2.000.000-2.200.000=200.000 TL tutarındaki zarar,
kurumun normal zararı olup bu zararın tamamının diğer faaliyetlerden
elde edilen kazançlardan düşülmesi gerekecekti. Ancak örneğimizde VUK
Geç. 25. Maddesinin (l) bendi devreye girmekte vehisselerin maliyetine
eklenen 1.000.000 TL tutarındaki enflasyon düzeltmesi elde edilen zarara
etki etmektedir. Bu nedenle örneğimizi farklılaştırdığımız zaman elde edilen 200.000 TL tutarındaki zararın tamamı kanunen kabul edilmeyen gider
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
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V. SONUÇ
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5.maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendi ile üçüncü fıkrası, maddeye ilişkin gerekçe, Vergi Usul Kanunun
değerleme hükümleri ile değerlemeye ilişkin açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda; kurumların mali yapılarının güçlendirilmesi ve likiditelerinin artırılması, ağır finansman yükünden kurtularak faaliyetlerini daha
sağlıklı sürdürebilmeleri amacıyla düzenlenen ve 5520 sayılı Kurumlar

Vergisi Kanunun 5.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamına giren
taşınmaz ve iştirak hissesi satışlarından doğan zararların kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği irdelenmiş olup aşağıdaki görüşe ulaşılmıştır:
1. Kurumların iki yıldan fazla süreyle elde bulundurdukları taşınmazların maliyet bedeline, alış bedelinden başka bu taşınmazların iktisabına ilişkin her türlü giderler ile finansman ve enflasyon düzeltmesi gibi
maliyet unsurlarının dahil olduğu; bu kıymetlerin satışa konu edilmesi
durumunda belirtilen maliyet unsurlarından, bu taşınmazlar için ayrılmış
bulunan amortismantutarının düşülmesi sonucunda bulunan net aktif tutarının, satış bedelininaltında kalmasıneticesinde oluşan zararın tamamının,
kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması gerekmektedir. Satış aşamasında satış giderleri oluşmuş ya da taşınmazın iktisabında KDV öndenmiş ve ödenen KDV satış anına kadar indirim yoluyla
giderilemeyerek gider yazılmış ise, bu gider fazlalığından oluşan zararın
%75’i kurumun istisna dışı kazançlarından indirilemez.
2. Kurumların iki yıldan fazla süreyle elde bulundurdukları iştirak
hisselerinin maliyet bedeline, alış bedeli ile finansman ve enflasyon düzeltmesi farklarınındahil olduğu; bu kıymetlerin satışa konu edilmesi
durumunda,satış bedelinin maliyet tutarının altında kalması neticesinde
oluşan zararda, öncelikle VUK Geçici 25. madde kapsamında yapılan enflasyon düzeltmesi ile iştirak hissesine eklenen tutar ile zarar tutarı karşılaştırılmalıdır. Eğer zarar tutarı belirtilen enflasyon farkından daha az ise
oluşan zararın tamamı, daha fazla ise VUK Geçici 25. madde kapsamında
iştirak hissesine eklenen enflasyon farkı kurum kazancından indirilemez.
Bunun dışında zararın,iştirak hisselerinin alımında kullanılan yabancı kaynaklara ait finansman giderleri ile VUK Mükerrer 298. madde kapsamında
maliyete eklenen enflasyon farkı hariç, diğer gider ve maliyet unsurlarından oluşması halinde, bu gider ve maliyet unsurlarına isabet eden zarar
%75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılamaz.
Diğer hallerde oluşan zararın tamamı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.
3. Taşınmaz ve iştirak satışında gider fazlalığından oluşan zarar hariç, normal şekilde zarar oluşmuş olması nedeniyle istisnaya konu olmayan
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bu işlem için yapılan giderler kurumun normal faaliyet gideri gibi değerlendirilip kurum kazancından indirilmeli, masraflara ait KDV’ler de indirim konusu yapılmalıdır.
4. Taşınamaz ve iştirak hissesi satışından kar elde edilmiş ve aranan
diğer şartlar yerine getirilerek istisnadan yararlanılmış ise taşınmaz ve iştirak hissesi satışına ilişkin giderlerin %75’i kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı gibi bu giderlerin %75’ine
isabet eden KDV’nin indirim konusu yapılmaması gerekmektedir.
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ATA VE TIR KARNELERİ İLE SÖZLÜ BEYAN FORMLARININ
DAMGA VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU

I.Giriş
01.07.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun (T.C.
Yasalar, 1964) birçok kanun gibi, Gümrük Kanununu (genel anlamda
gümrük mevzuatını) ilgilendiren boyutları bulunmaktadır. Zira, gümrük
işlemlerinde kullanılan kağıtlar üzerinde damga vergisi alınmasının yanında, ithalat aşamasında ödenen damga vergisi de 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanunu (21.md.) uyarınca, KDV matrahına dahil edilmektedir. Söz
konusu vergi, nispi veya maktu olarak alınabilmektedir. Kanunda yer alan
ifadeyle; Nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para1 esas alınırken, maktu vergide kağıtların mahiyetleri
esas alınmaktadır.
Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1. maddesinde,
Kanuna ekli (1) sayılı Tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak ve imza yerine
geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat
veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade edebileceği, 4.
maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların
mahiyetinin tayininde şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki
adlarına, belirtilmemiş olanlarda ise, üzerindeki yazının tazammun ettiği
(içerdiği) hüküm ve manaya bakılacağı belirtilmiştir. Ayrıca, aynı maddede, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete
göre vergi alınacağı hükme bağlanmıştır.
Dolayısıyla, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “konu” başlıklı 1
* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetçisi
1 Aynı madde gereğince, belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı
rakamların hasıl edeceği parayı ifade etmektedir.
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inci maddesinde, damga vergisine tabi kâğıtlara (1 sayılı Tablo), 9 uncu
maddesinde ise, istisna edilen yazılı kağıtlara ilişkin bilgilere (2 sayılı
Tablo) yer verildiği görülmektedir.
Bu bağlamda, anılan Kanun ekinde yer alan söz konusu tablolar (listeler) göz önünde bulundurularak, gümrük işlemlerinde kullanılan ve çalışmamızın konusunu teşkil eden başta sözlü beyan formu olmak üzere,
TIR Karnesi, ATA Karnesi2, Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, Kumanya
Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, Gümrüklerden Geçiş Karnesi
(CPD Karnesi)3 gibi belgelerde damga vergisi alınıp alınmayacağını açıklığa kavuşturabiliriz.
Ancak konuya ilişkin değerlendirmeler yapmazdan önce, yukarıda yer
alan söz konusu belgelerin, gerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve gerekse
anılan Kanunun uygulanmasına yönelik Gümrük Yönetmeliği hükümlerinde yer aldığı üzere, daha az formalitelerle işlemlerin gerçekleştirilmesine
katkı sağladığını, niteliği ve fonksiyonu itibarıyla, çoğu kez tek başına ticarete konu bir mal hareketi gerektirmeyen süreçlerde kullanıldığını söyleyebiliriz.
Sözlü beyanda ise, isminde her ne kadar sözlü beyan ifadesi geçse de
aslında yazılı bir belgenin tanziminin söz konusu olduğunu öncelikle belirtebiliriz. Gümrük Yönetmeliği’nin 169 ila 172 maddeleri arasında da
ayrıntılı olarak, ithalat, ihracat ve geçici ithalat gibi durumlarında sözlü
beyanın kullanımına ilişkin açıklamalarda bulunulmuş olup, yukarıda ifade ettiğimiz üzere, yolcu eşyası gibi çoğu kez, ticari mahiyet arz etmeyen
nitelikteki işlemlere hız kazandırılmak amacıyla mezkur belge kullanılmaktadır.
Bahse konu belgelerin çoğu, aynı zamanda uluslararası sözleşmeler
çerçevesinde kullanılmakta olup, bu belgeler sadece ülkemizde değil çoğu
ülke için de hukuki geçerliliği olan belgelerdir. Örneğin, ATA Karneleri,
ilgili Uluslararası Sözleşme hükümleri kapsamında tanzim edilmekte olup,
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2 ATA Karnesi: ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi ile Geçici İthalat Sözleşmesi çerçevesinde düzenlenen belgeyi ifade etmektedir.
3 Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD): Ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları
için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgeyi ifade
etmektedir.
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II. Gümrük İşlemlerinde Kullanılan Çeşitli Belgelerin Damga
Vergisi Açısından Konumunun Değerlendirmesi
Öncelikle bir kağıdın damga vergisi konusu olabilmesi için; 488 sayılı
Damga Vergisi Kanununa ekli 1 sayılı tabloda yer alması, mukavelename,
taahhütname ve temlikname gibi nispi vergiye tabi kağıtların 1 sayılı tabloda yer almakla birlikte, ayrıca bir paraya ihtiva etmesi, kağıdın düzenlenip
imzalanması veya imza yerine geçen bir işaret konulması ya da elektronik
imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde
belge oluşturulması, Türkiye’de düzenlenen kağıtların, herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edebilecek belge niteliğinde olması
gerektiğini ifade edebiliriz.
Gümrükte kullanılan birçok belge, maktu damga vergisine tabidir. Zira,
488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli 1 sayılı Tablonun “IV. Makbuzlar
ve diğer kağıtlar” başlığının 2/c maddesinde, gümrük idarelerine verilen
beyannamelerin damga vergisine tabi olduğu belirtilmektedir.
Aynı şekilde, damga vergisi kanununa ekli 1 sayılı tablonun “III. Ticari
işlemlerde kullanılan kağıtlar” başlığının 2. Fıkrası (f) bendinde; gümrük
idarelerine verilen özet beyan formları da damga vergisine tabi kağıtlar
arasında sayılmıştır. Ancak, damga vergisi açısından, özet beyanın damga
vergisi, taşıyıcı veya acentesi tarafından ödeneceğinden KDV matrahına
dahil edilmez. Bu bağlamda, taşıma senedinin (CMR, CIM, Konşimento)
arkasına taşıyıcının kaşe vurarak özet beyanın sayı ve tarihini yazarak taşıma senedini ithalatçıya vermesi ile birlikte, taşıyıcının sorumluluğu ortadan kalkmaktadır.
Gümrük işlemlerinde kullanılan ve yukarıda yer verdiğimiz “Elçilik
Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi,
Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD Karnesi ve Sözlü Beyan Formu”
belgelerinin, gümrük işlemlerinde kullanılması sürecinde Damga Vergisi
alınıp alınmayacağı hususu daha önce vurguladığımız üzere önem arz etmektedir.
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sözleşmeye taraf ülkelerce kabul edilen kurallar çerçevesinde, belli bir
süre için Karne kapsamı eşyanın vergilerinin teminata bağlanarak yurda
sokulmasına izin verilmektedir.
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Bu çerçevede, Damga Vergisi Kanunu ekinde yer alan 1 ve 2 sayılı
tablolara baktığımızda; Vergi alınmasını gerektiren kâğıtlara ilişkin 1 sayılı
tabloda, gümrük beyannamesi ve özet beyan formunda söz konusu verginin alınacağı belirtilirken, 2 sayılı tabloda, triptik ile gümrüklerden geçiş
karneleri ve taşıt giriş-çıkış formu eki taahhütnamelerde bu verginin alınmayacağı öngörülmüştür.
Ancak, yukarıda yer alan TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi,
Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD Karnesi ve Sözlü Beyan Formu
gibi belgelere ilişkin vergi alınıp alınmayacağı konusunda, Kanun ve eki
Tablolarda tam bir açıklık görememekteyiz.
Diğer bir ifadeyle, bu belgeleri beyanname olarak kabul edip bunlardan
damga vergisi alacak mıyız, yoksa anılan belgeleri triptik, gümrüklerden
geçiş karnesi gibi belgeler kategorisinde değerlendirerek damga vergisinden istisna olarak mı işleme tabi tutacağız?
Bu bağlamda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 4 üncü maddesine
baktığımızda, söz konusu maddede; bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini
için o kâğıdın mahiyetine bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kâğıt
üzerinde başka bir kâğıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kâğıdın hükümlerine
nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; Kanuna ekli (I) sayılı
tablonun “III. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar” başlıklı bölümünün 2/c
fıkrasında ise gümrük idarelerine verilen beyannamelerin damga vergisine
tabi olduğunun hüküm altına alındığı görülmektedir.
Dolayısıyla, söz konusu Kanun maddesinden hareketle mezkûr belgelerin hukuki niteliğinin ortaya konulması ve neticesine göre vergi alınıp
alınmayacağının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
Bu kapsamda, Gümrük Yönetmeliğinin 131 inci maddesine baktığımızda söz konusu maddenin “Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi,
ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD
Karnesi ve Sözlü Beyan Formu gibi belgeler gümrük beyannamesi yerine
kullanılır, ancak bu belgeler gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde değildir.” şeklinde düzenlendiğini görmekteyiz.
Diğer bir anlatımla, Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle
Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya
Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD Karnesi ve Sözlü Beyan

Formu gibi belgelerin gümrük beyannamesi yerine kullanılacağı, ancak bu
belgelerin gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde olmadığının hüküm altına alındığından hareketle, gümrük beyannamesi yerine
kullanılan ancak gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde
olmadığı belirtilen TIR Karnesi başta olmak üzere diğer belgelerin Damga
Vergisine tabi tutulmaması gerektiği anlaşılmaktadır.
Aynı konuda, önem arz eden bir husus da söz konusu belgelerin özet
beyan olarak kullanılması halinde nasıl bir yol izleneceğidir. Yani, damga
vergisi alınıp alınmayacağının aynı şekilde ortaya konulması gerekmektedir.
Bu çerçevede, mer’i Gümrük Yönetmeliği hükümlerinin incelenmesinde, söz konusu belgelerin özet beyan olarak addedileceğine dair bir
hükmü görmemekteyiz. Keza, önceki Gümrük Yönetmeliğinde yer alan ve
söz konusu belgelerin özet beyan olarak kabul edileceği şeklindeki ifade,
18.06.2009 tarihli, 5911 sayılı Kanunla 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda
yapılan değişiklikler çerçevesinde (Gümrük Yönetmeliğinde) kaldırılmıştır.
Ancak, söz konusu belgelerin ibrazı halinde, ayrıca özet beyan aranmayacağına dair ifade şuan yürürlükte bulunan Gümrük Yönetmeliği
maddeleri arasında yer almasına karşın, daha önce ifade ettiğimiz üzere,
Damga Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesi çerçevesinde bu belgelerin
özet beyan olarak kabul edilmesine yönelik aynı Yönetmelikte açık bir ibare bulunmamaktadır.
Kaldı ki, Damga Vergisi Kanununun İstisnalara ilişkin açıklamalarının
yer aldığı 2 sayılı Tablonun incelenmesinde, triptik, gümrüklerden geçiş
karneleri gibi belgelerden damga vergisi alınmayacağına dair ifadenin varlığı, belli ölçülerde benzer fonksiyonları bulunan yukarıdaki belgelerden
de vergi alınmaması gerekliliğini doğrulamaktadır.
Bu itibarla, söz konusu belgelerin gümrük beyannameleri sayılmamaları gerektiği yönündeki değerlendirmelerimiz özet beyan için de geçerli olup, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu hükümleri ışığında, Gümrük
Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerden sonra, söz konusu belgelerden
damga vergisi alınmaması gerektiğini açık bir şekilde ifade edebiliriz.
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Diğer taraftan, İhracat beyannameleri, dahilde işleme beyannameleri
gibi maktu damga vergisine tabi kağıtlar ile nispi damga vergisine tabi sözleşme ve mukavelenamelerde döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olduğu
belgelendiği takdirde damga vergisinden istisna edilecektir. Ancak, döviz
kazandırıcı işlemin gerçekleşmemesi halinde, tahsile edilemeyen damga
vergisi ve varsa gümrük vergileri ve KDV’nin de tahsil edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, gümrük idarelerine verilen taahhütnameler ve temliknameler
belli parayı ihtiva etmesi halinde damga vergisine tabi tutulurken belli parayı ihtiva etmeyen taahhütnameler (1) sayılı Tabloda yer almadığından
bunların damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.
Vergilendirme sürecinde ise, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine
tabi olduğunu, buna karşın, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden
fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi
alındığını, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan
doğma oldukları takdirde Damga Vergisinin, en yüksek vergi alınmasını
gerektiren akit veya işlem üzerinden alındığını, ancak bu akit ve işlemlere
asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işleminin de ayrıca vergiye tabi olduğunu söyleyebiliriz.
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III. Sonuç
Açıklandığı üzere, eşyanın ithali veya ihracına bağlı bir vergi olmamakla birlikte, eşyanın ithali veya ihracı esnasında alınan damga vergisi
ile ilgili olarak; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde
bu Kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kâğıtların Damga Vergisine tabi
olduğu; 4 üncü maddesinde; bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o
kâğıdın mahiyetine bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kâğıt üzerinde başka bir kâğıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kâğıdın hükümlerine
nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; Kanuna ekli (I) sayılı
tablonun “III. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar” başlıklı bölümünün 2/c
fıkrasında ise, gümrük idarelerine verilen beyannamelerin damga vergisine
tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliği hükümlerinin irdelenmesinde,
TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Özel Fatura, Déclaration en
Douane, CPD Karnesi ve Sözlü Beyan Formu gibi belgelerin gümrük beyannamesi yerine kullanılacağı, ancak bu belgelerin gümrük idarelerine verilen
beyannameler mahiyetinde olmadığının hüküm altına alındığı, bu itibarla,
gümrük beyannamesi ve özet beyan yerine kullanılan ancak gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde olmadığı belirtilen TIR Karnesi
başta olmak üzere söz konusu belgelerin Damga Vergisine tabi tutulmaması
gerektiğini, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve Gümrük Mevzuatı hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde söyleyebiliriz.
Ancak, burada dikkat çeken bir husus olarak, üst paragrafta yer aldığı üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 131. maddesinde “TIR Karnesi, ATA
Karnesinden..” sonra, “gibi belgeler” denilmek suretiyle olası gümrük
mevzuatı değişikliklerine bir kapı aralanmış olsa da, bu şekildeki bir düzenlemenin birçok yorum farklılığı ve itirazları da beraberinde getireceği
şüphesizdir. Bu itibarla, hangi belgelerin damga vergisine tabi, hangilerinin tabi olmadığının ilgili düzenlemelerde sayılmasının daha yerinde bir
yaklaşım olacağı düşünülmektedir.
Kaldı ki, vergiye tabi kağıtların Damga Vergisinin ödenmemesinden
veya noksan ödenmesinden dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezadan,
mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları ibraz edenler sorumludur.
Dolayısıyla, damga vergisi alacağı belgelerin düzenlenip imzalanması aşamasında doğduğundan, kağıdın iptal edilmesi halinde de yine damga vergisi tahsil edileceğinin bilinmesi gerekir.
Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu (Ek 2 inci maddesi)
hükmü gereğince, döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen
gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga vergisinin mükelleflerden 213 sayılı Vergi Usul kanunu hükümlerine
göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınması gerekmektedir. Döviz
kazandırıcı faaliyetlerin gerçekleşmemesi nedeniyle damga vergisi istisnası dışında kalan işlemlere dair veya iptal edilen ihracat beyannameleri
ile bunlara bağlı özet beyan formlarından alınması gereken damga vergisi
ile ceza ve gecikme faizinin tahsil edilmesi işlemleri gümrük idarelerince
yapılmayıp, ilgili vergi dairelerine bildirimde bulunulması gerekmektedir.
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Sonuç olarak, gümrük işlemlerinde kullanılan TIR Karnesi, ATA
Karnesi, Kumanya Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD
Karnesi ve Sözlü Beyan Formu gibi belgelerden gümrük mevzuatı ve damga vergisi mevzuatının birlikte değerlendirilmesi sonucunda damga vergisi alınmaması gerektiği yönündeki tespitlerimiz yanında; çalışmamızın
içeriğinde de belli ölçüde değindiğimiz üzere, 488 sayılı Damga Vergisi
Kanununun yaklaşık 50 yıl önce yasalaşmasına ve sonrasında bazı değişikliklere uğramasına rağmen, yasanın bütüncül yapısının değişen mevzuat karşısında korunmadığını, zira, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan birçok belgenin bu gün itibarıyla ya değiştiğini veya yürürlükten kalktığı halde aynı tabloların kullanılması ve hepsinden öte, özellikle
gümrük işlemleri sürecinde bazı belgelerin hem özet beyan hem de transit
beyannamesi olarak gümrük idaresince kabul edilmesi (Örneğin; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 84. maddesi gereğince Tır Karnesi kapsamında
transit eşyası taşınabilmektedir) gibi fili ve hukuki durumların varlığının,
vergilendirme sürecinde çeşitli belirsizliklere gerekçe oluşturduğu dikkate
alınarak, damga vergisi kanununun ve eki tabloların değişen diğer mevzuatla uyumunun yeniden sağlanması gerektiğini son olarak ifade edebiliriz.
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YENİ BİR KURUM: ŞİRKETLER TOPLULUĞU

1) Giriş
Birden çok sermaye şirketinin, hakimiyet veya kontrol altında tutma
ilişkileri bağlamında, önceden belirlenmiş ve somut politikalara göre yönetilmesi için oluşturulan şirketler topluluğu Türk ekonomi hukukunda ilk
olarak 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) ile düzenlenmiş
olup, yeni düzenlemeyle önemli bir yasal boşluk doldurulmuş ve ticari yaşamımızda bu konudaki gereksinimler karşılanmaya çalışılmıştır. Esasen,
sermaye şirketleri özellikle de anonim şirketler hukuku, uzun yıllardır ekonomik yaşam gerçeğine yabancı bir hukuki varsayımda ısrar etmektedir.
Bu varsayım, bir şirketler topluluğu içinde yer alsa, bağlı şirket konumunda bulunsa bile bir şirketin, dolayısıyla bir sermaye şirketinin bağımsız
olduğudur. Bir şirket başka bir şirketin hakimiyeti altında bulunsa, onun
belirlediği politikalar kendi çıkarlarına uymasa da uygulamak zorunda kalsa, hakim şirketin talimatlarını aynen yerine getirmeye fiilen zorunlu olsa,
bu talimatların yerine getirilmesi kendisine kayıp verse bile bağımsızdır,
serbest iradesini kullanır demek gerçeği görmezlikten gelmektir. Bu nedenle anılan varsayım, yöneticilere, azınlık paylara ve küçük pay sahiplerine haksızlıklar yapılması demektir. Mevcut kanunlar, şirketler topluluğu
olgusunu dikkate almaksızın, yönetim kurulu üyelerinin özen borcunu istisnasız düzenlemiş, hakim şirketin talimatlarına uyan yöneticileri sorumlu
tutmuş, yargı onları da onları tazminata mahkum etmiştir. Haklılıktan uzak
bu yaklaşıma göre, bağlı şirketin yönetim kurulunun, bu şirketin menfaatini gözeterek karar alması gerekir, aksi halde sorumlu olur. Oysa, yavru
şirketin yönetim kurulu, talimat altında çalışan, çıkar çatışması doğduğunda, daima hakim şirketin ve topluluğun menfaatlerini ön planda tutmak
zorunda bulunan ve kendi ortaklığının kaybı sonucunu doğuran kararlar
veren bir organ durumunda olup, bundan dolayı hukuki konumu “bağlı yönetim kurulu” ibaresiyle ifade edilmektedir. Bağlı şirketin topluluk dışında
*
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kalan pay sahipleri de aynı konumdadır. Almanya, “bağlı işletmeler hukuku” başlığıyla bu kurumu düzenleyen ilk ülke olup, onu Avusturya, İsveç
ve Hollanda, Brezilya, Portekiz, Tayvan, Hırvatistan ve Slovenya izlemiştir. Alman hukukunda “konzern” diye adlandırılan “şirketler topluluğu”na,
“grup”a ilişkin olmak üzere belli başlı Avrupa ülkeleri ulusal hukuklarında, çeşitli hukuki alanlara ilişkin münferit hükümler bulunmaktadır1. Yeni
TTK sistematiğinde “şirketler topluluğu” kavramı kullanılmış, söz konusu
kanunun çeşitli hükümlerinde aynı kavram yerine “topluluk” sözcüğü de
kullanılmıştır. Bu kavramı Almanya, Avusturya, Hollanda ve İsviçre “konzern” biçiminde; İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya “grup/topluluk” olarak; Amerika Birleşik Devletleri ise “bağlı şirketler/bağlı topluluk” şeklinde adlandırmaktadır. Yeni TTK’da “şirketler topluluğu” teriminin kabul
görmesinin nedeni, bu kavramın hukuki olması, kavramı tanıtma gücünün
bulunması ve toplumda yaygınlık kazanmış olmasıdır. Şirketler topluluğu
kavramı yönünden önemli bir sorun tanımdaki belirleyici unsurun, “hakimiyet veya tekelden yönetim” mi yoksa “kontrol” mu olduğudur. Belçika,
Fransa, İngiltere ve İtalya ticaret hukuklarında kabul edilen sisteme göre,
bir şirket diğer bir şirketi oy çoğunluğu veya diğer hakimiyet araçları ile
kontrol ediyorsa, şirketler topluluğundan söz edilebilir. Buna karşılık, bir
şirket diğeri üzerinde herhangi bir şekilde bir etki icra edebilmek gücüne
sahipse o şirket “hakimiyet” kurmuş demektir. Kontrol, matematiksel ve
dolayısıyla kesin bir ölçüttür. Hakimiyet kavramı, karinelere de sonuç bağlar. “Kontrol” anlayışı, ana şirketin yavru şirketler üzerinde kurduğu veya
kurduğu varsayılan hakimiyet olgusu üzerine yapılandırılmıştır. Kontrol
araçları “kontrol” sistemini benimseyen düzenlemelerde çoğu kez sıra numarası altında sayılır: sermaye çoğunluğu, oy çoğunluğu, yönetim organındaki üyelerin çoğunluğu vs. Kontrol sisteminde hakimiyetin uygulanıp
uygulanmadığına bakılmamakta, hakimiyetin uygulanmadığının ispatına
bir sonuç bağlanmamaktadır. Bu bağlamda, Yeni TTK, m. 195/f.1’den
de anlaşılabileceği üzere “kontrol” sistemini esas almış, yalnızca anılan
maddenin ikinci fıkrasında bir karine kabul etmiştir. Karineye dayanılması durumunda karşı taraf bunun aksini ispat etmek zorunda kalmaktadır.
1

Yeni TTK genel gerekçesi (şirketler topluluğu).
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Şirketler topluluğunun dogmatik düzeni kurulurken ortaya çıkan temel
sorunlardan birisi, topluluğun aktörlerinin sermaye şirketleri mi, yoksa
işletmeler mi olduğudur. Alman hukuk sistemi, “işletme” esasına dayanmaktadır. Yeni TTK ise sermaye şirketleri üzerine kurulmuş, ancak Yeni
TTK m.195/f.6’da sisteme işlerlik kazandıran geniş bir istisnaya da yer
vermiştir.

2 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3, 24, 32, 38, 43, 54 ve 66’ncı maddelerinde “konsolide mali tablolar”, “konsolide denetim” gibi adlarla benzer nitelikte düzenlemeler yer
almaktadır. SPK’nın Seri:XI, No:29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği”nin 5’nci maddesine göre; “İşletmeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygularlar ve finansal
tabloların Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS’lere göre hazırlandığı
hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan,
TMSK’ca yayımlanan TMS/TFRS esas alınır.” Burada yer alan işletme, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıkları, aracı kurumları, portföy yönetim
şirketlerini ve bu işletmelerin bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve iş ortaklıklarını ifade eder.
UFRS 27 standardı “konsolide ve bireysel/solo mali tabloları”, 28 standardı ise “iştiraklerdeki yatımları” düzenlemektedir.
3 Yeni TTK m.124 uyarınca ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve
kooperatif şirketlerden ibaret olup, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.
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2) Şirketler Topluluğuna 2 İlişkin Olarak Yeni TTK İle Getirilen
Temel Esaslar
2.1. Hakim ve bağlı şirket: Bir ticaret şirketi 3, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya
şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu
oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya kendi
oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay
sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa; bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya
başka bir yolla hakimiyeti altında tutabiliyorsa, birinci şirket hakim, diğer
şirket bağlı şirkettir. Bu şirketlerden en az birinin merkezi Türkiye’de ise,
Yeni TTK’nın şirketler topluluğuna ilişkin m.195-209 hükümleri uygulanır. Bu haller dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketinin paylarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda
paylarına sahip bulunması, birinci şirketin hakimiyetinin varlığına karine
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oluşturmaktadır. Bir hakim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla
bir diğer şirkete hakim olması, dolaylı hakimiyettir. Hakim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler
topluluğunu oluşturur. Hakim şirketler ana, bağlı şirketler ise yavru şirket
konumundadır. Şirketler topluluğunun hakiminin, merkezi veya yerleşim
yeri yurt içinde veya dışında bulunan bir teşebbüs olması durumunda da,
şirketler topluluğuna ilişkin hükümlere tabidir. Hakim teşebbüs tacir sayılır4. Şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasında “yönetim
kurulu” kavramı limited şirketlerde müdürleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile şahıs şirketlerinde yöneticileri, diğer tüzel kişilerde yönetim organını ve gerçek kişilerde gerçek kişinin kendisini ifade
eder (Yeni TTK m.195).
2.2. Pay ve oy oranlarının hesaplanması ve karşılıklı iştirak: Bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketindeki iştirakinin yüzdesi, o sermaye şirketindeki payının veya payların itibari değerleri toplamının, iştirak olunan
şirketin sermayesine oranlanmasıyla bulunur. Sermaye şirketinin hem kendi hem de onun hesabına alınmış olup da üçüncü kişilerin elindeki kendi
payları, hesaplamada o şirketin esas veya çıkarılmış sermayesinden5 düşülür. Bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketindeki oy hakkının yüzdesi, ticaret şirketinin o sermaye şirketinde sahip bulunduğu paylardan doğan kullanılabilen oy haklarının toplamının, sermaye şirketindeki kullanılabilir tüm
oy haklarının toplamına oranlanmasıyla bulunur. Hesaplamada, sermaye
şirketinin hem kendi hem de onun hesabına alınmış olup da üçüncü kişilerin elindeki paylarından doğan oy hakları düşülür. Bir ticaret şirketinin bir
sermaye şirketinde sahip olduğu paylar hesaplanırken ona bağlı şirketlerin
sahip oldukları veya onun hesabına alınmış olup üçüncü kişilerin elindeki
paylar da hesaba katılır (Yeni TTK m.196). Birbirlerinin paylarının en az
%25’ine sahip bulunan sermaye şirketleri karşılıklı iştirak durumundadır.
Bu payların yüzdelerinin hesaplanmasında da yukarıda yer alan esaslara
uyulur. Anılan şirketlerden biri diğerine hakimse, ikincisi aynı zamanda
4 Tacir olmanın hükümleri, Yeni TTK m.18-23 arasında düzenlenmiş olup, ilk sonucu
borcu için iflasa tabi olmaktır.
5 Kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini/
paylarını temsil eden sermayeleridir.

bağlı şirket sayılır. Karşılıklı iştirak durumundaki şirketlerin her biri diğerine hakimse ikisi de bağlı ve hakim şirket kabul edilir (Yeni TTK m.197).
2.3. Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri: Bir teşebbüs, bir sermaye
şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, %5’ini, %10’unu,
%20’sini, %25’ini, %33’ünü, %50’sini, %67’sini veya %100’ünü6 temsil
eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına
düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen 10 gün içinde, sermaye şirketine ve yetkili makamlara bildirir.
Payların belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılması, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık altında açıklanır ve sermaye
şirketinin internet sitesinde de ilan edilir. Payların yüzdelerinin hesaplanmasında Yeni TTK m.196 hükmü uygulanır. Teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri de, kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının ve bunların, sermayelerinin en az %20’sine
sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile
ilgili olarak bildirimde bulunurlar. Bildirimler yazılı şekilde yapılır, ticaret
siciline tescil ve ilan olunur. Burada öngörülen bildirim ile tescil ve ilan
yükümlülüğü yerine getirilmediği sürece, ilgili paylara ait oy hakkı dahil,
diğer haklar donar. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesine dair
diğer hukuki sonuçlara ilişkin hükümler saklıdır. Hakimiyet sözleşmesinin
geçerli olabilmesi için bu sözleşmenin ticaret siciline tescil ve ilanı şarttır. Sözleşmenin geçersizliği, şirketler topluluğuna dair yükümlülüklere ve
sorumluluklara ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel oluşturmaz (Yeni
TTK m.198).
2.4. Bağlı ve hakim şirketlerin raporları ile bağlı şirketler hakkında bilgi alma: Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde, şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler. Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında hakim şirketle, hakim şirkete
bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir
şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında
hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasın6 Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 06.02.2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No:54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin
Esaslar Tebliği”nde de benzer nitelikte bir düzenleme yer almaktadır.
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dan kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması yapılır. Hukuki işlemlerde
edimler7 ve karşı edimler, önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket yönünden
yarar ve zararları belirtilir. Zarar denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçekleştiği veya şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındığı ayrıca bildirilir. Rapor, doğru ve dürüst
hesap verme ilkelerine uygun olmalıdır. Yönetim kurulu raporun sonunda
şirketin, hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından
kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığını ve alınan veya
alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığını açıklar. Şirket zarara uğramışsa, yönetim kurulu ayrıca zararın denkleştirilip
denkleştirilmediğini de belirtir. Bu açıklama sadece yıllık faaliyet raporunda yer alır. Hakim şirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanından; bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile 3
aylık hesap sonuçları, hakim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla
ilişkileri; yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli,
gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor hazırlattırıp yönetim kuruluna sunmasını ve bunun sonuç
kısmının yıllık rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir. Bağlı şirketler, red için yoruma yer bırakmayacak açıklıkta bir haklı sebebin
varlığını ispat edemedikleri takdirde, bu raporun hazırlanması için gerekli
olan bilgi ve belgeleri hakim şirketin bu işle görevlendirilen uzmanlarına
vermekle yükümlüdürler. İstemde bulunan yönetim kurulu üyesi, bunu bir
üçüncü kişinin yararlanması amacıyla yapmışsa bunun sonuçlarından sorumlu olur (Yeni TTK m.199).
Hakim şirketin her pay sahibi genel kurulda, bağlı şirketlerin finansal
ve malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları, hakim şirketin bağlı
şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler
ve bunların sonuçları hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan
hesap verme ilkelerine uygun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir (Yeni
TTK m.200).
7 Edim, bir borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu ve alacaklının yerine getirilmesini isteyebileceği davranış biçimidir.
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2.5. Hakların donması: Bir sermaye şirketinin paylarını iktisap edip
karşılıklı iştirak konumuna bilerek giren diğer bir sermaye şirketi, iştirak
konusu olan paylardan doğan toplam oylarıyla diğer pay sahipliği haklarının sadece %25’ini kullanabilir; bedelsiz payları edinme hakkı dışında,
diğer tüm pay sahipliği hakları donar. Söz konusu paylar toplantı ve karar
nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz.8 Buradaki sınırlama, bağlı şirketin hakim şirketin paylarını iktisap etmesi veya her iki şirketin birbirlerine hakim olması durumunda uygulanmaz (Yeni TTK m.201).

8 Ancak, Yeni TTK m.389 ve m.612’de yer alan hükümler saklıdır. Yeni TTK m.389:
“Şirketin iktisap ettiği kendi payları ile yavru şirket tarafından iktisap edilen ana şirketin
payları, ana şirketin genel kurulunun toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Bedelsiz payların iktisabı hariç, şirketin devraldığı kendi payları hiçbir pay sahipliği hakkı
vermez. Yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarına ait oy hakları ile buna bağlı haklar
donar.” Yeni TTK m.612: “Şirket kendi esas sermaye paylarını, sadece, bunları alabilmek
için gerekli tutarda serbestçe kullanabileceği özkaynaklara sahipse ve alacağı payların itibari değerlerinin toplamı esas sermayenin %10’unu aşmıyorsa iktisap edebilir. Şirket sözleşmesinde öngörülen veya mahkeme kararıyla hükme bağlanmış bulunan bir şirketten çıkma ya da çıkarma dolayısıyla, esas sermaye paylarının iktisabı halinde üst sınır %20 olarak
uygulanır. Şirket esas sermayesinin %10’unu aşan bir tutarda iktisap edilen esas sermaye
payları 2 yıl içinde elden çıkarılır veya sermaye azaltılması yoluyla itfa edilir. Şirket kendi
esas sermaye payları için ödediği tutar kadar yedek akçe ayırır. Şirketin iktisap ettiği kendi
esas sermaye paylarından kaynaklanan oy hakları ile buna bağlı diğer haklar, paylar şirketin
elinde bulunduğu sürece donar…”
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2.6. Sorumluluk:
a) Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması durumunda sorumluluk: Hakim şirket, hakimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz. Özellikle bağlı şirketi, iş, varlık, fon, personel, alacak ve borç
devri gibi hukuki işlemler yapmaya; karını azaltmaya ya da aktarmaya;
malvarlığını ayni veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaya; kefalet,
garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye; ödemelerde bulunmaya; haklı bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememek, yatırımlarını
kısıtlamak, durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar veya önlemler almaya yahut gelişmesini sağlayacak önlemleri
almaktan kaçınmaya yöneltemez; kaybın, o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilmesi veya nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle
en geç o faaliyet yılı sonuna kadar, bağlı şirkete denk değerde bir istem
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hakkı tanınması gerekir. Denkleştirme, faaliyet yılı içinde fiilen yerine getirilmez veya süresi içinde denk bir istem hakkı tanınmazsa, bağlı şirketin
her pay sahibi, hakim şirketten ve onun, kayba sebep olan, yönetim kurulu
üyelerinden, şirketin zararını tazmin etmelerini isteyebilir. Hakim istem
üzerine veya resen somut olayda hakkaniyete uygun düşecekse, tazminat
yerine davacı pay sahiplerinin paylarının hakim şirket tarafından satın alınmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir başka bir çözüme
karar verebilir. Alacaklılar da, şirket iflas etmemiş olsa da, şirketin zararının şirkete ödenmesini isteyebilirler. Kayba sebebiyet veren işlemin, aynı
veya benzer koşullar altında, şirket menfaatlerini dürüstlük kuralına uygun
olarak gözeten ve tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket eden, bağımsız
bir şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından da yapılabileceği veya yapılmasından kaçınılabileceğinin ispatı durumunda tazminata hükmedilemez. Pay sahiplerinin ve alacaklıların açacağı davaya, kıyas yoluyla Yeni
TTK m.553, m.555, m.557, m.560 ve m.5619 uygulanır. Hakim teşebbüsün
merkezinin yurt dışında bulunması halinde tazminat davası bağlı şirketin
merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılır.
Hakimiyetin uygulanması ile gerçekleştirilen ve bağlı şirket bakımından açıkça anlaşılabilir haklı bir sebebi bulunmayan, birleşme, bölünme,
tür değiştirme, fesih, menkul kıymet çıkarılması ve önemli esas sözleşme
değişikliği gibi işlemlerde, genel kurul kararına red oyu verip tutanağa geçirten veya yönetim kurulunun bu ve benzeri konulardaki kararlarına yazılı
olarak itiraz eden pay sahipleri; hakim teşebbüsten, zararlarının tazminini
veya paylarının varsa en az borsa değeriyle, böyle bir değer bulunmuyorsa
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9 Yeni TTK m.553 (kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye
memurlarının sorumluluğu). Yeni TTK m.555 (şirketin zararı): “Şirketin uğradığı zararın
tazminini, şirket ve her bir pay sahibi isteyebilir. Pay sahipleri tazminatın ancak şirkete
ödenmesini isteyebilirler…” Yeni TTK m.557: “Birden çok kişinin aynı zararı tazminle
yükümlü olmaları halinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen
sorumlu olur...” Yeni TTK m.560 (zamanaşımı): “Sorumlu olanlara karşı tazminat istemek
hakkı, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 2 ve her halde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren 5 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar
ki, bu fiil cezayı gerektirip, Türk Ceza Kanununa göre daha uzun dava zamanaşımına tabi
bulunuyorsa, tazminat davasına da bu zamanaşımı uygulanır.” Yeni TTK m.561 (yetkili
mahkeme).

veya borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, gerçek değerle veya
genel kabul gören bir yönteme göre belirlenecek bir değerle satın alınmasını mahkemeden isteyebilirler. Değer belirlenirken mahkeme kararına en
yakın tarihteki veriler esas alınır. Tazminat veya payların satın alınmasını
istem davası, genel kurul kararının verildiği veya yönetim kurulu kararının
ilan edildiği tarihten başlayarak 2 yılda zamanaşımına uğrar. Burada öngörülen dava açılınca, davacıların muhtemel zararlarını veya payların satın
alma değerini karşılayan tutardaki paranın teminat olarak, mahkemece belirlenecek bir bankaya mahkeme adına yatırılmasına karar verilir. Teminat
yatırılmadığı sürece genel kurul veya yönetim kurulu kararına ilişkin hiçbir
işlem yapılamaz. Burada öngörülen davaların kötü niyetle açılması halinde
davalı, uğradığı zararın müteselsil olarak tazmin edilmesini ve mahkemeye teminat yatırılmasını davacılardan isteyebilir. Birleşme, bölünme ve tür
değiştirmede, pay sahiplerine ve ortaklara tanınmış bulunan diğer haklar
saklıdır. Bağlı şirketin yöneticileri, pay sahiplerine ve alacaklılara karşı
doğabilecek sorumluluklarının tüm hukuki sonuçlarının, bir sözleşme ile
üstlenmesini hakim teşebbüsten isteyebilir (Yeni TTK m.202).
b) Tam hakimiyet halinde sorumluluk: Bir ticaret şirketi bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak
%100’üne sahipse, hakim şirketin yönetim kurulu, topluluğun belirlenmiş
ve somut politikalarının gereği olmak şartıyla, kaybına sebep verebilecek
sonuçlar doğurabilecek nitelik taşısalar bile, bağlı şirketin yönlendirilmesine ve yönetimine ilişkin talimat verebilir. Bağlı şirketin organları talimata uymak zorundadır (Yeni TTK m.203). Bağlı şirketin ödeme gücünü
açıkça aşan, varlığını tehlikeye düşürebilecek olan veya önemli varlıklarını
kaybetmesine yol açabilecek nitelik taşıyan talimat verilemez (Yeni TTK
m.204). Bağlı şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve sorumlu tutulabilecek ilgililer, Yeni TTK m.203 ve m.204 kapsamındaki talimatlara
uymaları nedeniyle, şirkete ve pay sahiplerine karşı sorumlu tutulamazlar
(Yeni TTK m.205). Hakim şirket ve yöneticilerinin, Yeni TTK m.203 çerçevesinde verdikleri talimatlar dolayısıyla bağlı şirkette oluşan kayıp, o
hesap yılı içinde, denkleştirilmediği veya zamanı ve şekli de belirtilerek
şirkete denk bir istem hakkı tanınmadığı takdirde, zarara uğrayan alacaklı-
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lar hakim şirkete ve onun kayıptan sorumlu yönetim kurulu üyelerine karşı tazminat davası açabilirler. Davalılar, krediden ve benzeri sebeplerden
kaynaklanan alacaklarda, davacının, denkleştirmenin yapılmadığını veya
istem hakkının tanınmadığını bilerek söz konusu alacağı doğuran ilişkiye
girdiğini veya işin niteliği gereği bu durumu bilmesi gerektiğini ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilirler (Yeni TTK m.206).
2.7. Diğer hususlar: Denetçi, işlem denetçisi, özel denetçi10, riskin er-
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10 Yeni TTK sistematik olarak 3 tür denetim/denetçi esasına oturmaktadır: denetim/denetçi (bağımsız denetim/denetçi), işlem denetimi/denetçisi ve özel denetim/denetçi.
a) Denetçi (bağımsız denetçi), şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel
kurulunca seçilir. Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir (YMM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir.
Genel kural denetçinin denetim kuruluşu olmasıdır. Bunun istisnası, küçük ve orta ölçekli
anonim şirketler olup, onlar bir veya birden fazla YMM veya SMMM’yi denetçi olarak
seçebilirler (Yeni TTK m.400). Bağımsız denetime tabi şirketler anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerdir. Bağımsız denetimin kapsamına şirketin
finansal tabloları (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, özkaynak değişim tablosu ve
dipnotlar) (Yeni TTK m.397); şirket yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu (Yeni TTK
m.397, m.402); riskin erken saptanması ve yönetimi komitesince düzenlenen rapor (Yeni
TTK m.378, m.398) girmektedir.
b) İşlem denetçisi, birleşme, bölünme, tür değiştirme, sermayenin artırılması ve azaltılması
işlemlerinde yönetim organı (yönetim kurulu, müdür/müdürler/yönetici), kuruluş aşamasında kurucular, diğer işlemlerin denetiminde ise mahkeme veya genel kurulca seçilirler.
İşlem denetçilerinin görevleri; sermaye şirketlerinin kuruluş işlemlerinin denetlenmesi
(Yeni TTK m.351, m.569, m.586); birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun denetlenmesi (Yeni TTK m.148); bölünme sözleşmesi ve bölünme planının denetlenmesi (Yeni
TTK m.170); tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi (Yeni TTK
m.187); sermaye artırımının ve azaltılmasının denetlenmesi (Yeni TTK m.458, m.473,
m.565, m.592, m.635); diğer işlemler (Yeni TTK m.469, m.605, m.642). Yeni TTK m.554
uyarınca, şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, birleşmeyi, bölünmeyi, tür
değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer şirket işlem ve kararını denetleyen işlem denetçileri, kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri
takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar
dolayısıyla sorumlu olurlar.
c) Özel denetim, amaca yararlı bir süre içinde ve şirket işleri gereksiz yere aksatılmaksızın
yapılır. Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmaları dahil yazılarının, kasa, kıymetli
evrak ve mallar başta olmak üzere, varlıklarının incelenmesine izin verir. Kurucular, organlar, vekiller, çalışanlar, kayyımlar ve tasfiye memurları önemli olgular konusunda özel denetçiye bilgi vermekle yükümlüdür. Uyuşmazlık halinde kararı mahkeme verir ve mahkeme
kararı kesindir. Özel denetçi sır saklamakla yükümlüdür (Yeni TTK m.441). Özel denetçi,
incelemenin sonucu hakkında, şirketin sırlarını da koruyarak, mahkemeye ayrıntılı bir rapor
verir (Yeni TTK m.442). Özel denetçi atanma koşulları şunlardır: Denetçi, işlem denetçisi,
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ken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hakim şirketle veya
diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın11 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 (Yeni TTK
m.207). Hakim şirket, doğrudan veya dolaylı olarak bir sermaye şirketinin
paylarının ve oy haklarının en az %90’ına sahipse, azlık şirketin çalışmasını engelliyor, dürüstlük kuralına aykırı davranıyor, fark edilir sıkıntı yaratıyor veya pervasızca hareket ediyorsa, hakim şirket azlığın paylarını varsa
borsa değeri, yoksa Yeni TTK m.202/f.2’de öngörülen şekilde belirlenen
değer ile satın alabilir (Yeni TTK m.208). Hakim şirket, topluluk itibarının, topluma veya tüketiciye güven veren bir düzeye ulaştığı durumlarda,
bu itibarın kullanılmasının uyandırdığı güvenden sorumludur (Yeni TTK
m.209).

özel denetçi, riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hakim 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 (Yeni TTK m.207). Denetçi, şirketin hakim şirketle veya topluluk şirketleriyle
ilişkileriyle ilgili olarak sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa veya yönetim
kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı belirli hukuki işlemler veya uygulanan önlemler
dolayısıyla kayba uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla denkleştirme yapılmadığını açıklamışsa; herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki
asliye ticaret mahkemesince şirketin, hakim şirketle veya hakim şirkete bağlı şirketlerden
biriyle olan ilişkisini incelemek üzere özel denetçi atanabilir (Yeni TTK m.406). 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 da genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi
onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi 30 gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki
asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir (Yeni TTK m.438).
11 Hile, birisini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika olup,
6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda m.36’da “aldatma” başlığıyla düzenlenmiştir.
Dolan ise dolaşık ve yolsuz bir davranış biçimidir.
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3) Sonuç
Şirketler topluluğuyla ilgili olarak Yeni TTK ile getirilen temel yenilikler özetle şunlardır:
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a) Kontrol altında tutan hakim/ana şirket ve kontrol altında bulunan
bağlı/yavru şirket kavramları açık tanımlara kavuşmuş ve bunların hukuki
konumları ile ilişkilerinin düzeni belirlenmiştir.
b) Hakim ve bağlı şirket konumuna sahip şirketlerin bunu kamuya
açıklamaları öngörülerek saydamlık ilkesinin gerekliliği yerine getirilmiştir.
c) Hakim ve bağlı şirket ilişkilerinin her iki şirket yönetim kurulunca
her yıl bir rapora bağlanması zorunluluğu öngörülmüştür. Böylece bu şirketlerin yönetimlerinin ilişkinin sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip
olmaları sağlanmıştır.
d) Yeni TTK, bu raporların kamuya açıklanmamasını, sadece sonuç
bölümünün yıllık faaliyet raporuna alınmasını öngörerek gizliliği esas almıştır.
e) Yeni TTK, karşılıklı iştirak sorununu düzenlemiş, karşılıklı iştirakin
kötüye kullanılmaya müsait olduğu ve hakim pay sahibi ile yönetim kurulunca yönetimlerini güçlendiren haller ortadan kaldırılmıştır.
f) Yeni TTK, bağlı şirketteki, topluluğa dahil olmayan pay sahiplerini
dava haklarıyla korumaya almıştır. Pay sahipleri ile şirket alacaklılarına tanınan dava hakları, bağlı şirketin kayıplarının belli bir süre içinde ortadan
kaldırılmasına ilişkin diğer yeniliklerdir.
Yeni TTK ile getirilen şirketler topluluğu kurumunun şirketler arasında
örtülü kazanç aktarımını engellenebileceği ve bu suretle hem halka açık
ve payları borsada işlem gören şirketlerin ortakları hem de vergi idaresinin haklarının ihlalinin önüne geçebileceği, Türk şirketler hukukuna çok
önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.
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BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN
NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILAN
KARŞILIKLAR: TMS HÜKÜMLERİ VE BDDK TEBLİĞİ
Ozan ÇAĞLAR*

1-) Giriş:
Muhasebenin ihtiyatlılık ilkesi gereği giderler muhtemel hale geldiklerinde, gelirler ise kesinleşince kayda alınırlar. Bu ilke; işletme dışına nakit
çıkışı ihtimali olduğunda borç karşılıkları hesapları ile ve varlıkların değerinde meydana gelen değer düşüklükleri söz konusu olduğunda aktif değer
düşüklükleri karşılığı hesapları ile gerçekleştirilir.
Bankacılık Kanunu, karşılık ayrılması konusunda düzenleme yapma,
konuya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisini Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) vermiştir. BDDK,konuyu “Bankalarca
Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak
Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile konuyu dü*

Yeditepe Üniversitesi Finansal İktisat Doktora Öğrencisi.
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Öz
Bankaların krediyi tahsil edememe olasılığı varsa veya tahsil edeceğine ilişkin güvenilir teminatı yoksa veya kredinin anapara ve/veya faizlerinin geri ödenmesinde gecikme olmuşsa, vadesi dolduğu halde kredi
geri ödenmemişse, banka zarar tehlikesini ölçerek, yeterli tutarda karşılık
ayırmak zorundadır. “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılan Karşılıklar: TMS Hükümleri
ve BDDK Tebliği” isimli çalışmanın amacı, banka bilançolarında görülen
krediler için ayrılan karşılıkların muhasebeleştirilmesinin TMS ve BDDK
hükümleri açısından incelenmesidir.İnceleme sonucunda, BDDK tebliği
ile TMS hükümlerinin yakınlaştığı konular olmasına rağmen karşılıkların
hesaplanması açısından farklılıklar taşıdıkları görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Karşılıklar, koşullu yükümlülükler, Türkiye Muhasebe Standartları.
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zenlemiştir. Türkiye Muhasebe Standartları’nda (TMS), konuyu TMS 37
ve TMS 39 numaralı standartlarında düzenlemiştir. Konu dahilinde “Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve”ye de makale kapsamında
değinilecektir.
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2-) TMS ve BDDK Hükümleri:
Karşılıklar, Türk muhasebe literatüründe ikiye ayrılmaktadır. Bunlar:
(Örten,Kaval,Karapınar,s.572)
a-) Aktif Değer Azalış Karşılıkları ve
b-) Borç ve Gider Karşılıkları’dır.
Birinci gruptaki karşılıklar aktifte bulunan varlıkların defterlerde kayıtlı değerlerini, kanun veya mevzuatın izin verdiği ölçüde, piyasa rayici,
cari değer, net gerçekleşebilir değer gibi değerlere indirmek için kullanılırlar. Yani değer düzeltim fonksiyonları vardır. Bu nedenle bunlar uluslar
arası muhasebe düzenlemelerinde karşılık olarak nitelenmezler. Bunların
genel adı “değer düzeltmeleridir.
İkinci gruptaki karşılıklar borç ve gider karşılıklarıdır; işletmenin geçmişte giriştiği bir taahhütten, bağlı olduğu yasal düzenlemelerden ve işletmenin zımni bir kabulünden kaynaklanan ve işletme için bir yükümlülük
olan, ancak ne zaman gerçekleşeceği, ne tutarda gerçekleşeceği, kesinlikle
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bazı taahhütler için kullanılır.
BDDK tarafından yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (makalede karşılık yönetmeliği olarak anılacaktır) de karşılıklar, krediler ve diğer alacaklardan
doğmuş veya doğması beklenen ancak miktarı kesin olarak belli olmayan
zararların karşılanması amacıyla mali tablolarda hesaben ayrılarak gider
yazılan tutardır. TMS 37-Karşılıklar ve Koşullu Borçlar standardında ise
karşılık, gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülük olarak
tanımlanmıştır. Yükümlülük ise geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ifası
halinde ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasına neden
olacak mevcut yükümlülüktür.
TMS-37’ ye göre bir karşılık, aşağıda yer alan koşulların varlığı halinde finansal tablolara alınır:
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(a) Geçmiş bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün (hukuki veya zımni) bulunması;
(b) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmalarının muhtemel olması,
(c) Yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde tahmin edilebiliyor olması.
BDDK tebliğinde belirtilen karşılık tanımı ile TMS 37’de ifade edilen
karşılık terimi karşılaştırıldığında BDDK tebliğinde ki “doğması beklenen
ancak miktarı kesin olarak belli olmayan” ifadesinin yukarıdaki tanımı
karşıladığını söyleyebiliriz. BDDK tebliğinde bu şekilde ayrılan karşılıklar “Genel Karşılık”olarak adlandırılmıştır. “Kredilerden ve diğer alacaklardan doğmuş” ifadesi ise Aktif değer azalış karşılıklarını kapsamaktadır.
Bu şekilde ayrılan karşılıklara ise tebliğde “özel karşılıklar” denmektedir.
Krediler için aktif değer azalış karşılıkları TMS 39 kapsamında düzenlenmiştir.

3-1) BDDK Hükümlerine Göre Krediler İçin Değer Azalış
Karşılıkları:
BDDK, karşılık yönetmeliğinde kredileri beş gurup altında sınıflamıştır, ve birçok koşulun yanında bu beş sınıfa girmesi gereken hesapları süreler ile ayırmıştır:
a-) Birinci Grup-Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar:
Kredilendirilebilir nitelikte finansman yapısına sahip gerçek ve tüzel
kişilere kullandırılan, anapara ve faiz ödemeleri, borçlusunun ödeme gücüne ve nakit akımına göre yapılandırılan, ödemeleri süresinde yapılan, gelecekte de geri ödeme sorunları beklenmeyen, tamamen tahsil edilebilecek
nitelikte olan, borçlusunun kredi değerliliğinde zayıflama tespit edilmemiş
olan ve zafiyet belirtisi bulunmayan krediler ve alacaklar sınıflandırılır.
b-) İkinci Grup-Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar:
Kredilendirilebilir nitelikte finansman yapısına sahip gerçek ve tüzel
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kişilere kullandırılmış olan ve anapara ve faiz ödemelerinde hali hazırda
bir sorun bulunmayan, ancak, borçlunun ödeme gücünde veya nakit akımında olumsuz gelişmeler gözlenmesi ya da bunun gerçekleşeceğinin tahmin edilmesi veya krediyi kullananın önemli ölçüde finansal risk taşıması
gibi nedenlerle yakından izlenmesi gereken veya,
Geri ödenmesi kuvvetle muhtemel olmakla beraber, mazur görülecek
çeşitli nedenlerle anapara veya faiz ödemelerinin tahsili, vadelerinden veya
ödenmesi gereken tarihlerden itibaren otuz günden fazla geciken ancak
Üçüncü grupta sınıflandırma için gerekli gecikme süresi koşulunu taşımayan kredi ve alacaklar sınıflandırılır.
c-) Üçüncü Grup-Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar
Borçlusunun özkaynaklarının veya verdiği teminatların borcun vadesinde ödenmesini karşılamada yetersiz bulunması nedeniyle tamamının
tahsil imkanı sınırlı olan ve gözlenen sorunların düzeltilmemesi durumunda zarara yol açması muhtemel olan veya,
Anaparanın, faizinin veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren doksan günden fazla geciken ancak yüz
seksen günü geçmeyen veya,
Borçlusunun işletme sermayesi finansmanında veya ilave likidite yaratmada sıkıntılar yaşaması gibi nedenlerle anaparanın veya faizin veya
her ikisinin bankaca tahsilinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten
itibaren doksan günden fazla gecikeceğine kanaat getirilen kredi ve alacaklar sınıflandırılır.
d-) Dördüncü Grup-Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar
Borçlusunun kredi değerliliğinin önemli ölçüde zayıfladığı veya zafiyete uğradığı kabul edilen, ancak birleşme, yeni finansman bulma imkanı veya sermaye artırımı gibi olanakların borçlunun kredi değerliliğine ve
kredinin tahsil kabiliyetine yapması beklenen katkı nedeniyle henüz tam
anlamıyla zarar niteliği taşımadığı düşünülen veya,
Anapara veya faizin ya da her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsilinin gecikmesi yüz seksen günü geçen, ancak bir
yılı geçmeyen krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır
e-) Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Anapara veya faizin ya da her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsili bir yıldan fazla geciken veya,
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3.2-) TMS Hükümlerine Göre Krediler İçin Değer Azalış
Karşılıkları:
IFRS-9 madde 5.2.1 ve 5.2.2 ye göre Finansal varlıklar ilk muhasebeleştirmeden sonra gerçeğe uygun değeri veya itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür. İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlıklar için
TMS 39’un 58-65 ve UR 84 UR-93 paragraflarında yer alan değer düşüklüğü hükümleri uygulanır.
TMS 39, finansal varlık ve yükümlülükleri özellikle değerleme ölçülerinin kullanılması ve finansal tablolarda raporlanması açısından dört grupta sınıflandırmaktadır:
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Üçüncü ve Dördüncü Gruplarda belirtilen özellikleri taşımakla birlikte, vadesi gelen ve ödenmesi gereken alacak tutarlarının tamamının bir yılı
aşacak sürede tahsilinin sağlanamayacağının kuvvetle muhtemel olması
nedeniyle zafiyete uğramış olduğuna ve borçlusunun kredi değerliliğini
tam anlamıyla yitirdiğine banka tarafından kanaat getirilen kredi ve diğer
alacaklar bu grupta sınıflandırılır.
Bu maddelerde belirtilen,
a-) Kredi Değerliliğinin Zayıflaması: Borçlunun, varlıklarının yükümlülüklerini vadesinde ve tam olarak karşılamada yetersiz hale gelmesi,
finansal kaldıraç oranının bankaca kredi değerlendirmesinde kullanılan
standart kriterlere göre kabul edilebilir seviyede olmaması, borç ödeme
gücünden önemli ölçüde yoksun hale gelmesi, işletme sermayesinin ve/
veya özkaynaklarının kredinin tahsil kabiliyetini zaafa uğratacak ölçüde
yetersiz kalması durumlarından herhangi birinin varlığını,
b-) Kredinin zafiyete uğraması: Yapılan değerlendirmelerde cari şartlar
ve olayların esas alınması kaydıyla, kredi sözleşmesinde yer alan bağlayıcı
şartlar çerçevesinde vadesi gelen kredi tutarının banka tarafından tahsilinin
sağlanamayacağının kuvvetle muhtemel olması durumunu ifade eder.
Bu şekilde sınıflandırılan kredi ve alacakların; (teminat yapıları da dikkate alınarak)
a-) Üçüncü gruba alındığı tarihten itibaren en az yüzde yirmisi (%20),
b-) Dördüncü gruba alındığı tarihten itibaren en az yüzde ellisi (%50),
c-) Beşinci Gruba alındığı tarihten itibaren yüzde yüzü (%100), oranında özel karşılık ayrılır.
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a-) Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık
ve finansal borçlar
b-) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar
c-) Kredi ve Alacaklar
d-) Satılmaya hazır finansal varlıklar
Kredi ve alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar itfa edilmiş maliyet ile değerlenirler.
TMS 39’un 58-65 maddeleri “İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklarda değer düşüklüğü ve tahsil edilememe” başlıklıdır. Buna
göre her raporlama dönemi sonunda, itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların veya varlık gruplarının değer düşüklüğüne uğradığına
dair tarafsız göstergeler bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Bir finansal
varlık veya varlık grubu sadece ve sadece ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana geldiğine ve söz
konusu zarar olayının ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki
etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü
zararı oluşur. Değer düşüklüğüne neden olan tek ve ayrı bir olayın belirlenmesi mümkün olmayabilir. Nitekim, ortaya çıkan değer azalışına çeşitli
olaylar birlikte sebebiyet vermiş olabilir. İleride meydana gelecek olaylar
sonucunda oluşması beklenen kayıplar, ne kadar olası olursa olsunlar muhasebeleştirilmezler. Bir finansal varlığın veya finansal varlık grubunun
değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız gösterge, ilgili finansal varlığı elinde bulunduranların aşağıdaki zarar olaylarına ilişkin tespit ettikleri
gözlemlenebilir verileri içerir:
İhraç edenin veya taahhüt edenin önemli finansal sıkıntı içinde olması;
(b) Sözleşmenin ihlal edilmesi, örneğin faiz veya anapara ödemelerinin yerine getirilememesi veya ihmal edilmesi;
(c) Borçlunun içinde bulunduğu finansal sıkıntıya ilişkin ekonomik
veya yasal nedenlerden ötürü, alacaklının, borçluya, başka koşullar altında tanımayacağı bir ayrıcalık tanıması;
(d) Borçlunun, iflas veya başka tür bir finansal yeniden yapılanmaya
gireceği ihtimalinin yüksek olması;

(e) Finansal zorluklar nedeniyle söz konusu finansal varlığa ilişkin
aktif piyasanın ortadan kalkması; veya
(f) Grup içindeki her bir finansal varlık itibariyle tespiti mümkün olmamakla birlikte, bir grup finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmelerinden itibaren anılan varlıkların gelecekteki tahmini nakit akışlarında
ölçülebilir bir azalış olduğuna işaret eden gözlemlenebilir veri bulunması. Bu tür bir veri aşağıdakileri içerir:
(i) Gruptaki borçluların ödeme durumlarında olumsuz anlamda
değişiklikler yaşanması (örneğin temerrüde düşülen ödemelerin
sayısının artması veya kredi limitleri dolup da sadece aylık asgari
ödeme tutarını ödeyen kredi kartı borçlularının sayılarının artması); veya
(ii) Gruptaki varlıkların geri ödenmemesi ile ilişkili bulunan ulusal veya yöresel ekonomik koşullar (örneğin borçluların bulunduğu coğrafi bölgedeki işsizlik oranında artış yaşanması, ipotekli konut kredileri açısından ilgili bölgelerdeki gayrimenkul fiyatlarında
düşüş olması, petrol üreticelerine kullandırılan kredi varlıkları
açısından petrol fiyatlarında düşüş olması veya gruptaki borçluları etkileyen sanayi koşullarında olumsuz anlamda değişiklikler
olması).
TMS 39’a göre itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların
değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması
durumunda, ilgili zararın tutarı, gelecekteki tahmini nakit akışlarının (henüz oluşmamış gelecekteki kredi zararları hariç), finansal varlığın orijinal
faiz oranı (diğer bir ifade ile, ilk muhasebeleştirilme sırasında hesaplanan
etkin faiz oranı) üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile
defter değeri arasındaki fark olarak ölçülür. Varlığın defter değeri, doğrudan veya bir karşılık hesabı kullanılmak suretiyle azaltılır. İlgili zarar tutarı
kar veya zararda muhasebeleştirilir.
Bununla birlikte karşılık yönetmeliğine göre bankalar,
a-) Standart nitelikli nakdi kredileri toplamının yüzde biri (%1) ve teminat mektupları, aval ve kefaletleri ile diğer gayrinakdi kredileri toplamının binde ikisi (%0,2) oranında,
b-) Yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yüzde ikisi (%2) ve

Temmuz - Ağustos 2011

MALİ

ÇÖZÜM

279

Temmuz - Ağustos 2011

MALİ

ÇÖZÜM

280

teminat mektupları, aval ve kefaletleri ile diğer gayrinakdi kredileri toplamının binde dördü (%0,4) oranında,
genel karşılık ayırırlar.
Teminat mektupları ile ilgili TMS düzenlemeleri Borç ve Gider
Karşılıkları’nın anlatıldığı bölümde ele alınacaktır. Standart nitelikli krediler için ayrılan Genel Kredi Karşılıkları, TMS’de Finansal Raporlamaya
İlişkin Kavramsal Çerçeve de belirtilmiştir. Kavramsal çerçevenin 4.37
nolu başlığı öncelikle tahakkuku tanımlamıştır. Buna göre tahakkuk, unsur
tanımına giren bir kalemin 4.38 paragrafında açıklanan tahakkuk için gereken ölçütleri taşıması halinde bu unsurun bilançoya veya gelir tablosuna
dahil edilmesi sürecini ifade eder. 4.38 numaralı başlığa göre unsur tanımına giren bir kalem aşağıda belirtilen ölçüt veya koşullara uygun olması
halinde bilançoda veya gelir tablosunda gösterilmelidir:
a-) Unsur tanımına giren bu kalem muhtemelen ileride işletmeye ekonomik yarar sağlayacak veya işletmeden ekonomik yarar çıkışına neden
olacaktır.
b-) Söz konusu kalemin maliyeti veya değeri güvenilir bir şekilde ölçümlenebilmektedir.
Tahakkuk ölçütü içinde kullanılan olasılık kavramı, bir kalemle ilgili
olarak gelecekte işletmeye bir ekonomik yarar girişi ya da işletmeden bir
ekonomik yarar çıkışı olup olmayacağı konusundaki belirsizliğin derecesini ifade eder. Olasılık kavramı işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğü ortamdaki belirsizlikleri dikkate alır. Gelecekteki ekonomik yarar akışlarındaki
belirsizliğin düzeyi, finansal tablolar hazırlanırken elde bulundurulan verilere dayanılarak karşılaştırılır. Örneğin bir işletmeden olan alacağın tahsilinin olası görünmesi ve aksi bir durumu belirten herhangi bir kanıt olmaması, alacağın bir varlık olarak tahakkuk ettirilmesini gerektirir. Çok sayıda
alacak bulunması durumunda ise normal olarak belli orandaki alacakların
tahsil edilememe olasılığının varlığı esas alınır. Bu nedenle, ekonomik yararda olması beklenen azalma kadar bir tutar gider olarak tahakkuk ettirilir.
İki yöntem sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden ilki alacakların yüzdesi metodu (percentage-of-sales), ikincisi ise yaşlandırma (aging)
methodudur.
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Alacakların yüzdesi metodunda, kredilerle şüpheli hale gelmiş alacaklar arasında tarihi veriler incelenir, çıkan oran dönemin kredi rakamına uygulanır ve uygun şüpheli alacak tutarı muhasebeleştirilir.
Toplam Krediler:
Geçmiş yıllara ait şüpheli alacak rasyosu
Hesaplanan yıl sonu kredi değer düşüşü

7,500,000
1.75%
131,250

Yaşlandırma metodunda ise, bilanço tarihi itibari ile kredilerin kalan
vade analizi yapılır. Banka, geçmiş dönem tecrubelerine dayanarak her bir
vade dilimine, o vade dilimi için geçmiş dönem datalarından çıkarttığı şüpheli alacak oranını uygular.

5,500

10,625

54,000

4-) TMS ve BDDK Hükümlerine Göre Borç ve Gider Karşılıkları:
TMS 37-Karşılıklar ve Koşullu Borçlar standardında karşılık, gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülük olarak tanımlanmıştır.
Yükümlülük ise geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ifası halinde ekonomik
fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasına neden olacak mevcut yükümlülüktür.
Koşullu yükümlülük ise;
a-) Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın
ilerde gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyid edilebilecek
olan; veya,
b-) Geçmiş olaylardan kaynaklanan; fakat aşağıda yer alan nedenlerle
finansal tablolara yansıtılamayan mevcut yükümlülüktür:
i-) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin bulunmaması,
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Toplam Krediler:
Şüpheli alacak oranı
Hesaplanan yıl sonu kredi değer
düşüşü

30 gün altı 30-90 gün 90 gün üstü
1,100,000 425,000
360,000
0.5%
2.5%
15%
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ii-) Yükümlülük tutarının, yeterince güvenilir olarak ölçülememesi.
Bir karşılık, aşağıdaki yer alan koşulların varlığı halinde finansal tablolara yansıtılır:
a-) Geçmiş bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması,
b-) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmalarının muhtemel olması,
c-) Yükümlülük tutarının güvenilir biçimde tahmin edilebiliyor olması.
Bu koşulların sağlanamaması durumunda, herhangi bir karşılık finansal tablolara yansıtılmaz. Eğer geçmişten kaynaklanan bir yükümlülüğün
gerçekleşme olasılığı düşükse ve tutarı kesin olarak tahmin edilemiyorsa
bu yükümlülük koşullu borca dönüştüğü için finansal tablolara yansıtılmaz.
Sadece dip notlarda gösterilebilir. Herhangi bir borcun muhasebeleştirilmesinin uygun görülebilmesi için, ortada sadece mevcut bir yükümlülük
olması değil, aynı zamanda söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma olasılıklarının
bulunması gerekir. Bir olayın gerçekleşme olasılığı yüksek ise kaynakların
işletme dışına çıkacağı kabul edilir. Bir olayın gerçekleşme olasılığı yüksek ise kaynakların işletme dışına çıkacağı kabul edilir. Bir olayın gerçekleşme olasılığı düşük ise koşullu borç olarak finansal tablolara yansıtılır.
Diğer bir önemli konu da karşılık tutarının belirlenmesi hususudur.
TMS 37’ye göre karşılık olarak muhasebeleştirilen tutar, mevcut bir yükümlülüğü yerine getirmek için raporlama dönemi sonu itibariyle yapılması gereken harcamaya ilişkin en gerçekçi tahmin olmalıdır. Mevcut
yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereken harcamaların en gerçekçi
tahmini, işletmenin yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla raporlama
dönemi sonu itibariyle makul olarak ödeyeceği veya bu tarihte üçüncü kişilere devredeceği miktardır. Karşılık olarak finansal tablolara yansıtılacak
tutara ilişkin belirsizlikler koşullara bağlı olarak farklı açılardan ele alınabilir. Değerleme konusu karşılığın çok sayıda kalemden oluştuğu durumda, ilgili yükümlülük her türlü getiriyi bunlara ilişkin olasılıklara göre
ağırlıklandırmak suretiyle tahmin edilir. Söz konusu istatistiksel tahmin
metodunun ismi “beklenen değer” dir. Bu nedenle, ilgili karşılık, belli bir
tutarın zarar olasılığının örneğin %60 ve %90 olmasına bağlı olarak farklılık arz edecektir.

Bilanço dışı işlemler genel olarak, bankaların kaynak ayırmadan varlıklarını arttırmadan, bankaya gelir sağlayan koşullu yükümlülüklerini ya
da sözleşmelerini kapsayan faaliyetleri olarak tanımlanır. Bu tür faaliyetleri ifade etmek için “Bilanço Altı Bankacılık” veya “Görünmeyen Bankacılık” terimleri de kullanılmaktadır. Bankaların bilanço altı yükümlülükleri,
i-) Kefalet ve garantiler,
ii-) Swap ve riskten korunma işlemleri
iii-) Menkul kıymet ihraçlarında aracı yükümü
iv-) Taahhütler
başlıkları altında toplanır.
BDDK karşılık tebliğinde, bankaların bilanço dışı yükümlülükleri için
ayıracakları karşılıklar “Genel Karşılıklar” başlığı altında düzenlenmiştir.
Buna göre bankalar,
a-) Standart nitelikli nakdi kredileri toplamının yüzde biri (%1) ve teminat mektupları, aval ve kefaletleri ile diğer gayrinakdi kredileri toplamının binde ikisi (%0,2) oranında,
b-) Yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yüzde ikisi (%2) ve
teminat mektupları, aval ve kefaletleri ile diğer gayrinakdi kredileri toplamının binde dördü (%0,4) oranında,
genel karşılık ayırırlar. Genel karşılığa tabi gayrinakdi krediler; teminat
mektupları, kabul kredileri, Wiakreditif taahhütleri, cirolar gibi bankayı bir
şartın ifa edilememesinden ötürü ilerde doğabilecek bir boç yükümlülüğü
altına sokarken, aynı zamanda da diğer şahıslardan alacaklı duruma getiren
her türlü cayılamaz gayrinakdi kredilerdir.
Teminat mektupları, kabul kredileri, akreditif taahhütleri,cirolar,menkul
kıymet ihracında satın alma garantileri, diğer garanti ve kefaletler ve teminat mektupsuz prefinansman kredileri toplamı, Bankaların Özkaynaklarına
İlişkin Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan
özkaynağın on katını aşan bankalar, standart nitelikli tüm gayrinakdi kredileri için genel karşılık oranını binde üç olarak uygularlar.
“Türev Finansal Araçlardan Alacaklar” hesaplarında izlenen tutarlar,
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen krediye dönüşüm oranlarıyla çarpılmak suretiyle bulunacak tutar üzerinden, nakdi
krediler için geçerli olan genel karşılık oranı uygulanmak suretiyle genel
karşılık hesaplanmasında dikkate alınır.
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Görüldüğü gibi tebliğ de bankalar tarafından gayrinakdi yükümlülükleri için ayrılacak karşılıklar için standart oranlar belirlenmiştir ve her banka belirtilen oranlarda karşılık ayıracaktır. Ancak TMS 37 hükümleri gereği karşılık olarak finansal tablolara yansıtılacak tutara ilişkin belirsizlikler
koşullara bağlı olarak farklı açılardan ele alınabilir. Değerleme konusu karşılığın çok sayıda kalemden oluştuğu durumda, ilgili yükümlülük her türlü
getiriyi bunlara ilişkin olasılıklara göre ağırlıklandırmak suretiyle tahmin
edilir. Bankalar bilanço dışı yükümlülükleri için karşılık ayırırken geçmiş
tecrubelerine dayanarak “beklenen değer” metodunu kullanacaklardır.
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Sonuç:
Muhasebe çerçevesinde banka bilançolarının gerçeği yansıtması, banka karının doğru hesaplanabilmesi mali tabloların finansal tablo kullanıcıları tarafından analiz edilebilmesi açılarından bankaların kullandırdıkları
kredilerden kaynaklanan değer düşüklükleri için yeterli tutarda karşılık
ayırmalıdır. BDDK, doğmuş ya da doğması beklenen kredi zararları için
ayrılması gereken karşılıkları tek bir tebliğde toplamış ve yayınlamıştır.
TMS ise doğmuş olan kredi karşılıklarını TMS 39’da, doğması beklenen
kredi karşılıklarını ise “Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve”
ile TMS 37’de düzenlemiştir. Yönetmelik ile standartların ayrıldıkları en
önemli iki nokta:
a-) Yönetmelik kapsamında krediler beş sınıfa ayrılmış, 3,4 ve 5. Sınıfa giren krediler için teminat yapıları da dikkate alındıktan sonra sırasıyla %20, %50 ve %100 karşılık ayrılması gereği belirtilmiştir. TMS 39’da
herhangi bir sınıflama söz konusu değildir. TMS 39’a göre itfa edilmiş
maliyetinden ölçülen finansal varlıkların değer düşüklüğüne uğradıklarına
ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda, ilgili zararın tutarı,
gelecekteki tahmini nakit akışlarının (henüz oluşmamış gelecekteki kredi
zararları hariç), finansal varlığın orijinal faiz oranı (diğer bir ifade ile, ilk
muhasebeleştirilme sırasında hesaplanan etkin faiz oranı) üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki fark olarak ölçülür.
b-) Yönetmelik kapsamında bankaların, standart nitelikli krediler için
%1 ve yakın izlemedeki kredileri için %2 oranında karşılık ayırması gerek-
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liliği belirtilmiştir. “Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve”de
firmaların, ekonomik yararda olması beklenen azalma kadar bir tutarı gider
olarak tahakkuk ettirmesi gerekliliği belirtilmiş ancak bu tutar için sabit
oranlar verilmemiştir. Firmalar bu oranı alacakların yüzdesi metodu ya da
yaşlandırma metodu kullanarak belirleyebilirler.
c-) Yönetmelik kapsamında bankalar, bilanço dışı yükümlülükleri açısından standart nitelikli gayri nakdi kredileri için %0.2, yakın izlemedeki bilanço dışı yükümlülükleri açısından %0.4 oranında karşılık ayırmak
zorundadırlar. “TMS 37 Karşılıklar,Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar”
standardına göre ise, bankalar bilanço dışı yükümlülüklerine karşılık ayırmak için “beklenen değer” metodunu kullanacaklardır.
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YENİ BİR KURUM: ŞİRKETLER TOPLULUĞU

1) Giriş
Birden çok sermaye şirketinin, hakimiyet veya kontrol altında tutma
ilişkileri bağlamında, önceden belirlenmiş ve somut politikalara göre yönetilmesi için oluşturulan şirketler topluluğu Türk ekonomi hukukunda ilk
olarak 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) ile düzenlenmiş
olup, yeni düzenlemeyle önemli bir yasal boşluk doldurulmuş ve ticari yaşamımızda bu konudaki gereksinimler karşılanmaya çalışılmıştır. Esasen,
sermaye şirketleri özellikle de anonim şirketler hukuku, uzun yıllardır ekonomik yaşam gerçeğine yabancı bir hukuki varsayımda ısrar etmektedir.
Bu varsayım, bir şirketler topluluğu içinde yer alsa, bağlı şirket konumunda bulunsa bile bir şirketin, dolayısıyla bir sermaye şirketinin bağımsız
olduğudur. Bir şirket başka bir şirketin hakimiyeti altında bulunsa, onun
belirlediği politikalar kendi çıkarlarına uymasa da uygulamak zorunda kalsa, hakim şirketin talimatlarını aynen yerine getirmeye fiilen zorunlu olsa,
bu talimatların yerine getirilmesi kendisine kayıp verse bile bağımsızdır,
serbest iradesini kullanır demek gerçeği görmezlikten gelmektir. Bu nedenle anılan varsayım, yöneticilere, azınlık paylara ve küçük pay sahiplerine haksızlıklar yapılması demektir. Mevcut kanunlar, şirketler topluluğu
olgusunu dikkate almaksızın, yönetim kurulu üyelerinin özen borcunu istisnasız düzenlemiş, hakim şirketin talimatlarına uyan yöneticileri sorumlu
tutmuş, yargı onları da onları tazminata mahkum etmiştir. Haklılıktan uzak
bu yaklaşıma göre, bağlı şirketin yönetim kurulunun, bu şirketin menfaatini gözeterek karar alması gerekir, aksi halde sorumlu olur. Oysa, yavru
şirketin yönetim kurulu, talimat altında çalışan, çıkar çatışması doğduğunda, daima hakim şirketin ve topluluğun menfaatlerini ön planda tutmak
zorunda bulunan ve kendi ortaklığının kaybı sonucunu doğuran kararlar
veren bir organ durumunda olup, bundan dolayı hukuki konumu “bağlı yönetim kurulu” ibaresiyle ifade edilmektedir. Bağlı şirketin topluluk dışında
*
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kalan pay sahipleri de aynı konumdadır. Almanya, “bağlı işletmeler hukuku” başlığıyla bu kurumu düzenleyen ilk ülke olup, onu Avusturya, İsveç
ve Hollanda, Brezilya, Portekiz, Tayvan, Hırvatistan ve Slovenya izlemiştir. Alman hukukunda “konzern” diye adlandırılan “şirketler topluluğu”na,
“grup”a ilişkin olmak üzere belli başlı Avrupa ülkeleri ulusal hukuklarında, çeşitli hukuki alanlara ilişkin münferit hükümler bulunmaktadır1. Yeni
TTK sistematiğinde “şirketler topluluğu” kavramı kullanılmış, söz konusu
kanunun çeşitli hükümlerinde aynı kavram yerine “topluluk” sözcüğü de
kullanılmıştır. Bu kavramı Almanya, Avusturya, Hollanda ve İsviçre “konzern” biçiminde; İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya “grup/topluluk” olarak; Amerika Birleşik Devletleri ise “bağlı şirketler/bağlı topluluk” şeklinde adlandırmaktadır. Yeni TTK’da “şirketler topluluğu” teriminin kabul
görmesinin nedeni, bu kavramın hukuki olması, kavramı tanıtma gücünün
bulunması ve toplumda yaygınlık kazanmış olmasıdır. Şirketler topluluğu
kavramı yönünden önemli bir sorun tanımdaki belirleyici unsurun, “hakimiyet veya tekelden yönetim” mi yoksa “kontrol” mu olduğudur. Belçika,
Fransa, İngiltere ve İtalya ticaret hukuklarında kabul edilen sisteme göre,
bir şirket diğer bir şirketi oy çoğunluğu veya diğer hakimiyet araçları ile
kontrol ediyorsa, şirketler topluluğundan söz edilebilir. Buna karşılık, bir
şirket diğeri üzerinde herhangi bir şekilde bir etki icra edebilmek gücüne
sahipse o şirket “hakimiyet” kurmuş demektir. Kontrol, matematiksel ve
dolayısıyla kesin bir ölçüttür. Hakimiyet kavramı, karinelere de sonuç bağlar. “Kontrol” anlayışı, ana şirketin yavru şirketler üzerinde kurduğu veya
kurduğu varsayılan hakimiyet olgusu üzerine yapılandırılmıştır. Kontrol
araçları “kontrol” sistemini benimseyen düzenlemelerde çoğu kez sıra numarası altında sayılır: sermaye çoğunluğu, oy çoğunluğu, yönetim organındaki üyelerin çoğunluğu vs. Kontrol sisteminde hakimiyetin uygulanıp
uygulanmadığına bakılmamakta, hakimiyetin uygulanmadığının ispatına
bir sonuç bağlanmamaktadır. Bu bağlamda, Yeni TTK, m. 195/f.1’den
de anlaşılabileceği üzere “kontrol” sistemini esas almış, yalnızca anılan
maddenin ikinci fıkrasında bir karine kabul etmiştir. Karineye dayanılması durumunda karşı taraf bunun aksini ispat etmek zorunda kalmaktadır.
1

Yeni TTK genel gerekçesi (şirketler topluluğu).

MALİ

ÇÖZÜM

Şirketler topluluğunun dogmatik düzeni kurulurken ortaya çıkan temel
sorunlardan birisi, topluluğun aktörlerinin sermaye şirketleri mi, yoksa
işletmeler mi olduğudur. Alman hukuk sistemi, “işletme” esasına dayanmaktadır. Yeni TTK ise sermaye şirketleri üzerine kurulmuş, ancak Yeni
TTK m.195/f.6’da sisteme işlerlik kazandıran geniş bir istisnaya da yer
vermiştir.

2 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3, 24, 32, 38, 43, 54 ve 66’ncı maddelerinde “konsolide mali tablolar”, “konsolide denetim” gibi adlarla benzer nitelikte düzenlemeler yer
almaktadır. SPK’nın Seri:XI, No:29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği”nin 5’nci maddesine göre; “İşletmeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygularlar ve finansal
tabloların Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS’lere göre hazırlandığı
hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan,
TMSK’ca yayımlanan TMS/TFRS esas alınır.” Burada yer alan işletme, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıkları, aracı kurumları, portföy yönetim
şirketlerini ve bu işletmelerin bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve iş ortaklıklarını ifade eder.
UFRS 27 standardı “konsolide ve bireysel/solo mali tabloları”, 28 standardı ise “iştiraklerdeki yatımları” düzenlemektedir.
3 Yeni TTK m.124 uyarınca ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve
kooperatif şirketlerden ibaret olup, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.
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2) Şirketler Topluluğuna 2 İlişkin Olarak Yeni TTK İle Getirilen
Temel Esaslar
2.1. Hakim ve bağlı şirket: Bir ticaret şirketi 3, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya
şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu
oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya kendi
oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay
sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa; bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya
başka bir yolla hakimiyeti altında tutabiliyorsa, birinci şirket hakim, diğer
şirket bağlı şirkettir. Bu şirketlerden en az birinin merkezi Türkiye’de ise,
Yeni TTK’nın şirketler topluluğuna ilişkin m.195-209 hükümleri uygulanır. Bu haller dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketinin paylarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda
paylarına sahip bulunması, birinci şirketin hakimiyetinin varlığına karine
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oluşturmaktadır. Bir hakim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla
bir diğer şirkete hakim olması, dolaylı hakimiyettir. Hakim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler
topluluğunu oluşturur. Hakim şirketler ana, bağlı şirketler ise yavru şirket
konumundadır. Şirketler topluluğunun hakiminin, merkezi veya yerleşim
yeri yurt içinde veya dışında bulunan bir teşebbüs olması durumunda da,
şirketler topluluğuna ilişkin hükümlere tabidir. Hakim teşebbüs tacir sayılır4. Şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasında “yönetim
kurulu” kavramı limited şirketlerde müdürleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile şahıs şirketlerinde yöneticileri, diğer tüzel kişilerde yönetim organını ve gerçek kişilerde gerçek kişinin kendisini ifade
eder (Yeni TTK m.195).
2.2. Pay ve oy oranlarının hesaplanması ve karşılıklı iştirak: Bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketindeki iştirakinin yüzdesi, o sermaye şirketindeki payının veya payların itibari değerleri toplamının, iştirak olunan
şirketin sermayesine oranlanmasıyla bulunur. Sermaye şirketinin hem kendi hem de onun hesabına alınmış olup da üçüncü kişilerin elindeki kendi
payları, hesaplamada o şirketin esas veya çıkarılmış sermayesinden5 düşülür. Bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketindeki oy hakkının yüzdesi, ticaret şirketinin o sermaye şirketinde sahip bulunduğu paylardan doğan kullanılabilen oy haklarının toplamının, sermaye şirketindeki kullanılabilir tüm
oy haklarının toplamına oranlanmasıyla bulunur. Hesaplamada, sermaye
şirketinin hem kendi hem de onun hesabına alınmış olup da üçüncü kişilerin elindeki paylarından doğan oy hakları düşülür. Bir ticaret şirketinin bir
sermaye şirketinde sahip olduğu paylar hesaplanırken ona bağlı şirketlerin
sahip oldukları veya onun hesabına alınmış olup üçüncü kişilerin elindeki
paylar da hesaba katılır (Yeni TTK m.196). Birbirlerinin paylarının en az
%25’ine sahip bulunan sermaye şirketleri karşılıklı iştirak durumundadır.
Bu payların yüzdelerinin hesaplanmasında da yukarıda yer alan esaslara
uyulur. Anılan şirketlerden biri diğerine hakimse, ikincisi aynı zamanda
4 Tacir olmanın hükümleri, Yeni TTK m.18-23 arasında düzenlenmiş olup, ilk sonucu
borcu için iflasa tabi olmaktır.
5 Kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini/
paylarını temsil eden sermayeleridir.

bağlı şirket sayılır. Karşılıklı iştirak durumundaki şirketlerin her biri diğerine hakimse ikisi de bağlı ve hakim şirket kabul edilir (Yeni TTK m.197).
2.3. Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri: Bir teşebbüs, bir sermaye
şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, %5’ini, %10’unu,
%20’sini, %25’ini, %33’ünü, %50’sini, %67’sini veya %100’ünü6 temsil
eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına
düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen 10 gün içinde, sermaye şirketine ve yetkili makamlara bildirir.
Payların belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılması, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık altında açıklanır ve sermaye
şirketinin internet sitesinde de ilan edilir. Payların yüzdelerinin hesaplanmasında Yeni TTK m.196 hükmü uygulanır. Teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri de, kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının ve bunların, sermayelerinin en az %20’sine
sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile
ilgili olarak bildirimde bulunurlar. Bildirimler yazılı şekilde yapılır, ticaret
siciline tescil ve ilan olunur. Burada öngörülen bildirim ile tescil ve ilan
yükümlülüğü yerine getirilmediği sürece, ilgili paylara ait oy hakkı dahil,
diğer haklar donar. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesine dair
diğer hukuki sonuçlara ilişkin hükümler saklıdır. Hakimiyet sözleşmesinin
geçerli olabilmesi için bu sözleşmenin ticaret siciline tescil ve ilanı şarttır. Sözleşmenin geçersizliği, şirketler topluluğuna dair yükümlülüklere ve
sorumluluklara ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel oluşturmaz (Yeni
TTK m.198).
2.4. Bağlı ve hakim şirketlerin raporları ile bağlı şirketler hakkında bilgi alma: Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde, şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler. Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında hakim şirketle, hakim şirkete
bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir
şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında
hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasın6 Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 06.02.2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No:54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin
Esaslar Tebliği”nde de benzer nitelikte bir düzenleme yer almaktadır.
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dan kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması yapılır. Hukuki işlemlerde
edimler7 ve karşı edimler, önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket yönünden
yarar ve zararları belirtilir. Zarar denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçekleştiği veya şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındığı ayrıca bildirilir. Rapor, doğru ve dürüst
hesap verme ilkelerine uygun olmalıdır. Yönetim kurulu raporun sonunda
şirketin, hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından
kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığını ve alınan veya
alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığını açıklar. Şirket zarara uğramışsa, yönetim kurulu ayrıca zararın denkleştirilip
denkleştirilmediğini de belirtir. Bu açıklama sadece yıllık faaliyet raporunda yer alır. Hakim şirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanından; bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile 3
aylık hesap sonuçları, hakim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla
ilişkileri; yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli,
gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor hazırlattırıp yönetim kuruluna sunmasını ve bunun sonuç
kısmının yıllık rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir. Bağlı şirketler, red için yoruma yer bırakmayacak açıklıkta bir haklı sebebin
varlığını ispat edemedikleri takdirde, bu raporun hazırlanması için gerekli
olan bilgi ve belgeleri hakim şirketin bu işle görevlendirilen uzmanlarına
vermekle yükümlüdürler. İstemde bulunan yönetim kurulu üyesi, bunu bir
üçüncü kişinin yararlanması amacıyla yapmışsa bunun sonuçlarından sorumlu olur (Yeni TTK m.199).
Hakim şirketin her pay sahibi genel kurulda, bağlı şirketlerin finansal
ve malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları, hakim şirketin bağlı
şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler
ve bunların sonuçları hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan
hesap verme ilkelerine uygun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir (Yeni
TTK m.200).
7 Edim, bir borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu ve alacaklının yerine getirilmesini isteyebileceği davranış biçimidir.
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2.5. Hakların donması: Bir sermaye şirketinin paylarını iktisap edip
karşılıklı iştirak konumuna bilerek giren diğer bir sermaye şirketi, iştirak
konusu olan paylardan doğan toplam oylarıyla diğer pay sahipliği haklarının sadece %25’ini kullanabilir; bedelsiz payları edinme hakkı dışında,
diğer tüm pay sahipliği hakları donar. Söz konusu paylar toplantı ve karar
nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz.8 Buradaki sınırlama, bağlı şirketin hakim şirketin paylarını iktisap etmesi veya her iki şirketin birbirlerine hakim olması durumunda uygulanmaz (Yeni TTK m.201).

8 Ancak, Yeni TTK m.389 ve m.612’de yer alan hükümler saklıdır. Yeni TTK m.389:
“Şirketin iktisap ettiği kendi payları ile yavru şirket tarafından iktisap edilen ana şirketin
payları, ana şirketin genel kurulunun toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Bedelsiz payların iktisabı hariç, şirketin devraldığı kendi payları hiçbir pay sahipliği hakkı
vermez. Yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarına ait oy hakları ile buna bağlı haklar
donar.” Yeni TTK m.612: “Şirket kendi esas sermaye paylarını, sadece, bunları alabilmek
için gerekli tutarda serbestçe kullanabileceği özkaynaklara sahipse ve alacağı payların itibari değerlerinin toplamı esas sermayenin %10’unu aşmıyorsa iktisap edebilir. Şirket sözleşmesinde öngörülen veya mahkeme kararıyla hükme bağlanmış bulunan bir şirketten çıkma ya da çıkarma dolayısıyla, esas sermaye paylarının iktisabı halinde üst sınır %20 olarak
uygulanır. Şirket esas sermayesinin %10’unu aşan bir tutarda iktisap edilen esas sermaye
payları 2 yıl içinde elden çıkarılır veya sermaye azaltılması yoluyla itfa edilir. Şirket kendi
esas sermaye payları için ödediği tutar kadar yedek akçe ayırır. Şirketin iktisap ettiği kendi
esas sermaye paylarından kaynaklanan oy hakları ile buna bağlı diğer haklar, paylar şirketin
elinde bulunduğu sürece donar…”
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2.6. Sorumluluk:
a) Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması durumunda sorumluluk: Hakim şirket, hakimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz. Özellikle bağlı şirketi, iş, varlık, fon, personel, alacak ve borç
devri gibi hukuki işlemler yapmaya; karını azaltmaya ya da aktarmaya;
malvarlığını ayni veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaya; kefalet,
garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye; ödemelerde bulunmaya; haklı bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememek, yatırımlarını
kısıtlamak, durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar veya önlemler almaya yahut gelişmesini sağlayacak önlemleri
almaktan kaçınmaya yöneltemez; kaybın, o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilmesi veya nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle
en geç o faaliyet yılı sonuna kadar, bağlı şirkete denk değerde bir istem
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hakkı tanınması gerekir. Denkleştirme, faaliyet yılı içinde fiilen yerine getirilmez veya süresi içinde denk bir istem hakkı tanınmazsa, bağlı şirketin
her pay sahibi, hakim şirketten ve onun, kayba sebep olan, yönetim kurulu
üyelerinden, şirketin zararını tazmin etmelerini isteyebilir. Hakim istem
üzerine veya resen somut olayda hakkaniyete uygun düşecekse, tazminat
yerine davacı pay sahiplerinin paylarının hakim şirket tarafından satın alınmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir başka bir çözüme
karar verebilir. Alacaklılar da, şirket iflas etmemiş olsa da, şirketin zararının şirkete ödenmesini isteyebilirler. Kayba sebebiyet veren işlemin, aynı
veya benzer koşullar altında, şirket menfaatlerini dürüstlük kuralına uygun
olarak gözeten ve tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket eden, bağımsız
bir şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından da yapılabileceği veya yapılmasından kaçınılabileceğinin ispatı durumunda tazminata hükmedilemez. Pay sahiplerinin ve alacaklıların açacağı davaya, kıyas yoluyla Yeni
TTK m.553, m.555, m.557, m.560 ve m.5619 uygulanır. Hakim teşebbüsün
merkezinin yurt dışında bulunması halinde tazminat davası bağlı şirketin
merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılır.
Hakimiyetin uygulanması ile gerçekleştirilen ve bağlı şirket bakımından açıkça anlaşılabilir haklı bir sebebi bulunmayan, birleşme, bölünme,
tür değiştirme, fesih, menkul kıymet çıkarılması ve önemli esas sözleşme
değişikliği gibi işlemlerde, genel kurul kararına red oyu verip tutanağa geçirten veya yönetim kurulunun bu ve benzeri konulardaki kararlarına yazılı
olarak itiraz eden pay sahipleri; hakim teşebbüsten, zararlarının tazminini
veya paylarının varsa en az borsa değeriyle, böyle bir değer bulunmuyorsa
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9 Yeni TTK m.553 (kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye
memurlarının sorumluluğu). Yeni TTK m.555 (şirketin zararı): “Şirketin uğradığı zararın
tazminini, şirket ve her bir pay sahibi isteyebilir. Pay sahipleri tazminatın ancak şirkete
ödenmesini isteyebilirler…” Yeni TTK m.557: “Birden çok kişinin aynı zararı tazminle
yükümlü olmaları halinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen
sorumlu olur...” Yeni TTK m.560 (zamanaşımı): “Sorumlu olanlara karşı tazminat istemek
hakkı, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 2 ve her halde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren 5 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar
ki, bu fiil cezayı gerektirip, Türk Ceza Kanununa göre daha uzun dava zamanaşımına tabi
bulunuyorsa, tazminat davasına da bu zamanaşımı uygulanır.” Yeni TTK m.561 (yetkili
mahkeme).

veya borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, gerçek değerle veya
genel kabul gören bir yönteme göre belirlenecek bir değerle satın alınmasını mahkemeden isteyebilirler. Değer belirlenirken mahkeme kararına en
yakın tarihteki veriler esas alınır. Tazminat veya payların satın alınmasını
istem davası, genel kurul kararının verildiği veya yönetim kurulu kararının
ilan edildiği tarihten başlayarak 2 yılda zamanaşımına uğrar. Burada öngörülen dava açılınca, davacıların muhtemel zararlarını veya payların satın
alma değerini karşılayan tutardaki paranın teminat olarak, mahkemece belirlenecek bir bankaya mahkeme adına yatırılmasına karar verilir. Teminat
yatırılmadığı sürece genel kurul veya yönetim kurulu kararına ilişkin hiçbir
işlem yapılamaz. Burada öngörülen davaların kötü niyetle açılması halinde
davalı, uğradığı zararın müteselsil olarak tazmin edilmesini ve mahkemeye teminat yatırılmasını davacılardan isteyebilir. Birleşme, bölünme ve tür
değiştirmede, pay sahiplerine ve ortaklara tanınmış bulunan diğer haklar
saklıdır. Bağlı şirketin yöneticileri, pay sahiplerine ve alacaklılara karşı
doğabilecek sorumluluklarının tüm hukuki sonuçlarının, bir sözleşme ile
üstlenmesini hakim teşebbüsten isteyebilir (Yeni TTK m.202).
b) Tam hakimiyet halinde sorumluluk: Bir ticaret şirketi bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak
%100’üne sahipse, hakim şirketin yönetim kurulu, topluluğun belirlenmiş
ve somut politikalarının gereği olmak şartıyla, kaybına sebep verebilecek
sonuçlar doğurabilecek nitelik taşısalar bile, bağlı şirketin yönlendirilmesine ve yönetimine ilişkin talimat verebilir. Bağlı şirketin organları talimata uymak zorundadır (Yeni TTK m.203). Bağlı şirketin ödeme gücünü
açıkça aşan, varlığını tehlikeye düşürebilecek olan veya önemli varlıklarını
kaybetmesine yol açabilecek nitelik taşıyan talimat verilemez (Yeni TTK
m.204). Bağlı şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve sorumlu tutulabilecek ilgililer, Yeni TTK m.203 ve m.204 kapsamındaki talimatlara
uymaları nedeniyle, şirkete ve pay sahiplerine karşı sorumlu tutulamazlar
(Yeni TTK m.205). Hakim şirket ve yöneticilerinin, Yeni TTK m.203 çerçevesinde verdikleri talimatlar dolayısıyla bağlı şirkette oluşan kayıp, o
hesap yılı içinde, denkleştirilmediği veya zamanı ve şekli de belirtilerek
şirkete denk bir istem hakkı tanınmadığı takdirde, zarara uğrayan alacaklı-

Temmuz - Ağustos 2011

MALİ

ÇÖZÜM

289

MALİ

ÇÖZÜM

Temmuz - Ağustos 2011

lar hakim şirkete ve onun kayıptan sorumlu yönetim kurulu üyelerine karşı tazminat davası açabilirler. Davalılar, krediden ve benzeri sebeplerden
kaynaklanan alacaklarda, davacının, denkleştirmenin yapılmadığını veya
istem hakkının tanınmadığını bilerek söz konusu alacağı doğuran ilişkiye
girdiğini veya işin niteliği gereği bu durumu bilmesi gerektiğini ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilirler (Yeni TTK m.206).
2.7. Diğer hususlar: Denetçi, işlem denetçisi, özel denetçi10, riskin er-
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10 Yeni TTK sistematik olarak 3 tür denetim/denetçi esasına oturmaktadır: denetim/denetçi (bağımsız denetim/denetçi), işlem denetimi/denetçisi ve özel denetim/denetçi.
a) Denetçi (bağımsız denetçi), şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel
kurulunca seçilir. Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir (YMM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir.
Genel kural denetçinin denetim kuruluşu olmasıdır. Bunun istisnası, küçük ve orta ölçekli
anonim şirketler olup, onlar bir veya birden fazla YMM veya SMMM’yi denetçi olarak
seçebilirler (Yeni TTK m.400). Bağımsız denetime tabi şirketler anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerdir. Bağımsız denetimin kapsamına şirketin
finansal tabloları (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, özkaynak değişim tablosu ve
dipnotlar) (Yeni TTK m.397); şirket yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu (Yeni TTK
m.397, m.402); riskin erken saptanması ve yönetimi komitesince düzenlenen rapor (Yeni
TTK m.378, m.398) girmektedir.
b) İşlem denetçisi, birleşme, bölünme, tür değiştirme, sermayenin artırılması ve azaltılması
işlemlerinde yönetim organı (yönetim kurulu, müdür/müdürler/yönetici), kuruluş aşamasında kurucular, diğer işlemlerin denetiminde ise mahkeme veya genel kurulca seçilirler.
İşlem denetçilerinin görevleri; sermaye şirketlerinin kuruluş işlemlerinin denetlenmesi
(Yeni TTK m.351, m.569, m.586); birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun denetlenmesi (Yeni TTK m.148); bölünme sözleşmesi ve bölünme planının denetlenmesi (Yeni
TTK m.170); tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi (Yeni TTK
m.187); sermaye artırımının ve azaltılmasının denetlenmesi (Yeni TTK m.458, m.473,
m.565, m.592, m.635); diğer işlemler (Yeni TTK m.469, m.605, m.642). Yeni TTK m.554
uyarınca, şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, birleşmeyi, bölünmeyi, tür
değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer şirket işlem ve kararını denetleyen işlem denetçileri, kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri
takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar
dolayısıyla sorumlu olurlar.
c) Özel denetim, amaca yararlı bir süre içinde ve şirket işleri gereksiz yere aksatılmaksızın
yapılır. Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmaları dahil yazılarının, kasa, kıymetli
evrak ve mallar başta olmak üzere, varlıklarının incelenmesine izin verir. Kurucular, organlar, vekiller, çalışanlar, kayyımlar ve tasfiye memurları önemli olgular konusunda özel denetçiye bilgi vermekle yükümlüdür. Uyuşmazlık halinde kararı mahkeme verir ve mahkeme
kararı kesindir. Özel denetçi sır saklamakla yükümlüdür (Yeni TTK m.441). Özel denetçi,
incelemenin sonucu hakkında, şirketin sırlarını da koruyarak, mahkemeye ayrıntılı bir rapor
verir (Yeni TTK m.442). Özel denetçi atanma koşulları şunlardır: Denetçi, işlem denetçisi,
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ken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hakim şirketle veya
diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın11 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 (Yeni TTK
m.207). Hakim şirket, doğrudan veya dolaylı olarak bir sermaye şirketinin
paylarının ve oy haklarının en az %90’ına sahipse, azlık şirketin çalışmasını engelliyor, dürüstlük kuralına aykırı davranıyor, fark edilir sıkıntı yaratıyor veya pervasızca hareket ediyorsa, hakim şirket azlığın paylarını varsa
borsa değeri, yoksa Yeni TTK m.202/f.2’de öngörülen şekilde belirlenen
değer ile satın alabilir (Yeni TTK m.208). Hakim şirket, topluluk itibarının, topluma veya tüketiciye güven veren bir düzeye ulaştığı durumlarda,
bu itibarın kullanılmasının uyandırdığı güvenden sorumludur (Yeni TTK
m.209).

özel denetçi, riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hakim 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 (Yeni TTK m.207). Denetçi, şirketin hakim şirketle veya topluluk şirketleriyle
ilişkileriyle ilgili olarak sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa veya yönetim
kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı belirli hukuki işlemler veya uygulanan önlemler
dolayısıyla kayba uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla denkleştirme yapılmadığını açıklamışsa; herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki
asliye ticaret mahkemesince şirketin, hakim şirketle veya hakim şirkete bağlı şirketlerden
biriyle olan ilişkisini incelemek üzere özel denetçi atanabilir (Yeni TTK m.406). 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 da genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi
onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi 30 gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki
asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir (Yeni TTK m.438).
11 Hile, birisini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika olup,
6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda m.36’da “aldatma” başlığıyla düzenlenmiştir.
Dolan ise dolaşık ve yolsuz bir davranış biçimidir.
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3) Sonuç
Şirketler topluluğuyla ilgili olarak Yeni TTK ile getirilen temel yenilikler özetle şunlardır:
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a) Kontrol altında tutan hakim/ana şirket ve kontrol altında bulunan
bağlı/yavru şirket kavramları açık tanımlara kavuşmuş ve bunların hukuki
konumları ile ilişkilerinin düzeni belirlenmiştir.
b) Hakim ve bağlı şirket konumuna sahip şirketlerin bunu kamuya
açıklamaları öngörülerek saydamlık ilkesinin gerekliliği yerine getirilmiştir.
c) Hakim ve bağlı şirket ilişkilerinin her iki şirket yönetim kurulunca
her yıl bir rapora bağlanması zorunluluğu öngörülmüştür. Böylece bu şirketlerin yönetimlerinin ilişkinin sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip
olmaları sağlanmıştır.
d) Yeni TTK, bu raporların kamuya açıklanmamasını, sadece sonuç
bölümünün yıllık faaliyet raporuna alınmasını öngörerek gizliliği esas almıştır.
e) Yeni TTK, karşılıklı iştirak sorununu düzenlemiş, karşılıklı iştirakin
kötüye kullanılmaya müsait olduğu ve hakim pay sahibi ile yönetim kurulunca yönetimlerini güçlendiren haller ortadan kaldırılmıştır.
f) Yeni TTK, bağlı şirketteki, topluluğa dahil olmayan pay sahiplerini
dava haklarıyla korumaya almıştır. Pay sahipleri ile şirket alacaklılarına tanınan dava hakları, bağlı şirketin kayıplarının belli bir süre içinde ortadan
kaldırılmasına ilişkin diğer yeniliklerdir.
Yeni TTK ile getirilen şirketler topluluğu kurumunun şirketler arasında
örtülü kazanç aktarımını engellenebileceği ve bu suretle hem halka açık
ve payları borsada işlem gören şirketlerin ortakları hem de vergi idaresinin haklarının ihlalinin önüne geçebileceği, Türk şirketler hukukuna çok
önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.
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ARTAN HİSSE BULUNMASI KOŞULUNDA MEVZUATTA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN DOLAYI UYGULAMADA
YAŞANAN SORUNLAR

I-GİRİŞ:
Ölüm geliri ve ölüm aylığı, bağlandığı sigorta kolunun niteliğine göre
ölen sigortalının hak sahiplerine sağlanan sosyal güvenlik yardımları arasında önemli bir yere sahiptir. Ölüm geliri kısa vadeli sigorta kolları arasında yer alan iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından, ölüm aylığı ise
uzun vadeli sigorta kolları arasında yer alan ölüm sigortasından tahsise
bağlı sürekli bir ödemeyi ifade eder.
Ölüm geliri ve/veya ölüm aylığından yararlandırılması bakımından
hak sahipliği ölen sigortalının eş ve çocukları ile birlikte anne ve babasını
da kapsayan bir kavramdır. Sosyal güvenlik mevzuatımızda ölen sigortalının hak sahibi anne ve babasına ölüm geliri ve/veya ölüm aylığı bağlanabilmesi için hem sigortalıya hem de hak sahibi anne ve babaya ilişkin bazı
koşullar aranmıştır.
Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda ölen sigortalının hak
sahibi anne ve babasına ölüm geliri ve/veya ölüm aylığı bağlanmasında
sigortalı veya hak sahibi anne ve baba için aranan koşullar bakımından
yapılan düzenlemeler ile 01/10/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan düzenlemeler açısından temelde benzer durumlar söz konusu olmakla
birlikte gelir ve/veya aylığın hak sahibi anne ve babaya intikal ettirilmesi
bakımından artan hisse kavramında bazı değişikliklere gidilmiştir.
5510 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre ölen sigortalının 65 yaşın
üstünde olan anne ve babası her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin
asgari ücretin net tutarından daha az olması durumunda hak sahibi eş ve
çocuklardan artan hisse olup olmadığına bakılmaksızın (diğer çocuklardan
*

Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi
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hak kazanılan gelir veya aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık
bağlanmamış olması şartıyla) gelir ve/veya aylık bağlanmasına hak kazanabilecektir. 5510 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerden bir diğeri de
65 yaşın altındaki anne ve babalar bakımından artan hisse bulunması koşulunun sigortalının ölüm tarihi ile sınırlı tutmamasıdır. Yani sigortalının
ölüm tarihinde artan hisse bulunmamakla birlikte daha sonradan gerçekleşen durum değişiklikleri nedeniyle artan hisse ortaya çıkması halinde anne
ve babanın da gelir ve/veya aylığa hak kazanabilecek olmalarıdır. Yapılan
bu değişiklikler mülga 506 sayılı Kanuna göre hak sahibi olamayan anne
ve babaların geriye doğru gelir ve/veya aylık talebinde bulunmalarına yol
açarak uygulamada bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
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II-MÜLGA 506 SAYILI KANUNDAKİ DURUM:
Mülga 506 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde yapılan düzenlemeye
göre hak sahiplerine, ölen sigortalının bu kanunun 88 inci madde gereğince
tespit edilecek yıllık kazancının % 70’i oranında bir gelir bağlanması durumu söz konusudur. Ancak hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirlerin
toplamı sigortalının yıllık kazancının % 70’ini geçememektedir. Bu sınırın
aşılmaması için gerekirse, hak sahibi kimselerin gelirlerinden orantılı bir
şekilde indirim yapılması yoluna gidilmektedir.
Ölen sigortalının hak sahibi anne ve babasına ölüm geliri bağlanmasına ilişkin koşullar, mülga 506 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme göre sigortalının ölümü tarihinde eşine ve
çocuklarına bağlanması gereken gelirlerin toplamı, sigortalının yıllık    kazancının  % 70 inden aşağı ise, artanı, eşit hisseler halinde sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmayan veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan
aylık hariç olmak üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya
aylık almayan ana ve babasına gelir olarak verilir. Sigortalının ölümü ile
eşine ve çocuklarına bağlanabilecek gelirlerin toplamı, sigortalının yıllık
kazancının % 70 inden aşağı değilse ana ve babanın gelir bağlanma hakları
düşer.
Ölen sigortalının hak sahibi anne ve babasına ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin koşullar ise mülga 506 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde dü-

zenlenmiştir. Söz konusu maddede yapılan düzenlemeye göre sigortalının
ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylıktan aşağı olursa, artanı, eşit hisseler halinde, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmayan veya 2022 sayılı Kanuna göre
bağlanan aylık hariç olmak üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun
gelir veya aylık almayan ana ve babasına aylık olarak verilir. Sigortalının
ölümü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylıktan aşağı değilse ana ve babanın aylık bağlanma hakları düşer.
Yapılan düzenlemeden anlaşılacağı üzere mülga 506 sayılı Kanunda
ölen sigortalının hak sahibi olan anne ve babasına ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin hükümler ile ölüm geliri bağlanmasına ilişkin hükümler birbiriyle aynıdır. Burada sigortalının ölüm tarihinde, anne ve babaya ölüm geliri
ve/veya ölüm aylığı bağlama şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaktadır. Ölen sigortalının eşine ve çocuklarına gelir veya aylık bağlandıktan
sonra artan bir hisse söz konusu ise anne ve babanın gelir veya aylığa hak
kazanıp kazanmadığına bakılır. Ölen sigortalının eş ve çocuklarına gelir
veya aylık bağlandıktan sonra artan bir hisse bulunmaması halinde anne ve
babanın gelir veya aylık bağlama haklar düşer. Sigortalının ölüm tarihinde
hak sahibi eş ve çocuklarına gelir ve/veya aylık paylaştırıldıktan sonra artan bir hisse olmaması nedeniyle gelir ve/veya aylık bağlama hakları düşen
anne ve baba, sonradan herhangi bir durum değişikliği nedeniyle (örneğin
gelir ve/veya aylık bağlanan çocuklardan bir tanesinin gelir ve/veya aylıktan çıkması durumu gibi) artan bir hisse söz konusu olsa bile yine de hak
sahibi olamayacaklardır. Yani sigortalının anne ve babasına ölüm geliri ve/
veya aylığı bağlanmasında artan hisse bulunması koşulu sigortalının ölüm
tarihi ile sınırlı tutulmuştur.
Örnek: 22/07/2007 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu ölen sigortalının tahsis talebinde bulunan hak sahiplerinden eşine % 50, iki çocuğuna ise % 25’şer oranında olmak üzere toplam % 100 oranında
mülga 506 sayılı Kanunun 12/h maddesi gereğince ölüm geliri bağlanmış olsun. Sigortalıya ait gelirin tamamı hak sahibi eş ve çocuklara
intikal ettirildiğinden artan bir hisse olmaması nedeniyle anne ve babanın gelir bağlama hakları düşecektir. Gelir bağlanan kız çocuğunun
15/08/2008 tarihinde evlenmesi nedeniyle gelirden çıkması halinde
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dahi ( % 25) artan hisse durumu ortaya çıksa bile sigortalının ölüm
tarihinde gelir bağlama koşulları oluşmadığından anne ve babanın gelir bağlama hakkı canlanmayacaktır.
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III-5510 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİK:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 20
inci maddesindeki düzenlemeye göre iş kazası veya meslek hastalığına
bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine bu kanunun 34
üncü maddesi hükümlerine göre ölüm geliri bağlanacağı ifade edildikten
sonra gelirin başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında 34 üncü ve
35 inci madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 5754
sayılı Kanun ile değişik 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının d bendinde “Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü
kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından
daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve
babaya toplam % 25’i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması
halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam % 25’i,
oranında aylık bağlanacağı” hükmü yer almıştır. Yine aynı maddenin son
fıkrasında ise “Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya
ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılacağı” ifade edilmiştir.
5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde yapılan düzenleme 01/10/2008
tarihi itibariyle yürürlüğü girmiştir.
5510 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye göre 01/10/2008 tarihinden
sonra ölen sigortalının anne ve babasına ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
anne ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir veya aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış
olması, hak sahibi eş ve çocuklardan artan bir hissenin bulunması şartları
aranmaktadır.

Ölüm geliri veya aylığının hak sahibi olan eş ve çocuklara paylaştırıldıktan sonra artan bir hisse bulunmaması halinde ana ve babaya aylık
bağlanması durumu söz konusu olmayacaktır. Ancak 5510 sayılı Kanunla
yapılan değişiklikle, ölen sigortalının 65 yaşın üstünde olan anne ve babası
için mülga 506 sayılı Kanundaki düzenlemeden farklı olarak artan hisse
bulunması kuralına bir istisna getirilmiştir. Buna göre 65 yaşını doldurmuş
olan anne ve babanın, gelir ve aylığın eş ve çocuklara paylaştırıldıktan
sonra artan bir hisse olmaması durumunda bile gelir veya aylık talebinde
bulunmaları halinde Kanunda belirtilen diğer koşulları taşımak şartıyla bu
talepleri kabul edilerek kendilerine gelir veya aylık bağlanması söz konusu
olabilecektir. Ancak 5510 sayılı Kanunda “Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler
yapılacağı” ifade edildiğinden bu durumda gelir ve/veya aylık bağlanan eş
ve çocukların gelir ve/veya aylıklarından orantılı bir şekilde indirim yoluna gidilecektir.
Bunun yanında mülga 506 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeden farklı olarak 5510 sayılı Kanunda sigortalının anne ve babasına ölüm geliri ve/
veya ölüm aylığı bağlanmasında artan hissenin bulunması koşulu sigortalının sadece ölüm tarihi ile sınırlı tutulmamıştır. Yani sigortalının ölüm
tarihinde eş ve çocuklara gelir veya aylık paylaştırıldıktan sonra artan bir
hisse bulunmamakla birlikte daha sonra durum değişikliği nedeniyle artan
bir hissenin ortaya çıkması halinde talepte bulunan anne ve babaya gelir
veya aylık bağlanabilecek, yine durum değişikliği nedeniyle artan hissenin
ortadan kalkması halinde anne ve babanın gelir veya aylıkları durum değişikliğini takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.
Örnek: 05/06/2009 tarihinde ölen sigortalının hak sahibi eşine %
50, iki çocuğuna % 25’şer oranında olmak üzere toplam % 100 oranında ölüm aylığı bağlanmış, % 25 oranında ölüm aylığı bağlanmış olan
erkek çocuk 25/10/2010 tarihinde yükseköğrenim tahsilini tamamlamış olması nedeniyle aylıktan çıkmış olsun. Bu durumda 10/11/2010
tarihinde ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan anne ve babaya
(65 yaşın altında) durum değişikliği nedeniyle artan % 25’lik hisse %
12,5’luk hisseler halinde ölüm aylığı olarak bağlanacaktır.
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IV-UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR:
Mülga 506 sayılı Kanunda ölen sigortalıdan dolayı hak sahibi anne
ve babaya ister ölüm geliri isterse ölüm aylığı bağlanmasında olsun, sigortalının ölüm tarihinde eş ve çocuklara gelir ve/veya aylık bağlandıktan
sonra artan bir hisse bulunması şartı aranmış, sigortalının ölüm tarihinde
artan bir hisse bulunmaması halinde anne ve babanın gelir ve/veya aylık
bağlama şartlarının düşeceği hüküm altına alınmıştır. Yani sigortalının ana
ve babasına ölüm geliri ve/veya ölüm aylığı bağlanmasında artan hisse
bulunması koşulu sigortalının ölüm tarihi ile sınırlı tutulmuştur. Böyle bir
düzenleme, gelir ve/veya aylık bağlanan hak sahibi eş ve çocukların durumlarında ölüm tarihinden sonraki zamanlarda meydana gelecek değişiklik nedeniyle artan bir hisse miktarını ortaya çıkarsa bile, anne ve babanın
gelir ve/veya aylığa girmelerine engel olmuştur.
5510 sayılı Kanun ile ölen sigortalının anne ve babasına gelir ve/veya
aylık bağlanmasında artan hisse bulunması koşuluna değişiklik getirilmiştir. Bu değişikliklerden ilki sigortalının anne ve babasına ölüm geliri ve/
veya ölüm aylığı bağlanmasında artan hisse bulunması koşulunun sigortalının ölüm tarihi ile sınırlı tutulmamasıdır. Buna göre sigortalının ölüm
tarihinde artan bir hisse bulunmamakla birlikte gelir ve/veya aylık bağlanan eş ve çocukların durumlarında meydana gelen değişiklik nedeniyle
sonrada arta hisse ortaya çıkması halinde anne ve babaya gelir ve/veya
aylık bağlanabilecek, yine durum değişikliği nedeniyle artan hissenin ortadan kalkması halinde anne ve babanın gelir ve/veya aylıkları kesilecektir. Bu değişikliklerden ikincisi ise ister sigortalının ölüm tarihinde isterse
ölüm tarihinden sonraki tarihlerde olsun talepte bulunan anne ve babanın
65 yaşın üstünde olması halinde, artan hisse olup olmadığına bakılmaksızın anne ve babaya ölüm geliri ve/veya ölüm aylığı bağlanabilecek olmasıdır. Ancak artan hisse bulunmamakla birlikte 65 yaşın üstünde olan
anne ve babaya gelir ve/veya aylık bağlanabilmesi için diğer hak sahibi
olan eş ve çocukların gelir ve/veya aylıklarından orantılı bir şekilde indirime gidilmesi gerekmektedir. 5510 sayılı Kanun ile yapılan bu değişiklik
01/10/2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğundan, artan hisse bulunması
koşulunda yapılan bu değişiklik 01/10/2008 tarihinden sonra ölen sigortalılar için geçerli olacaktır.

01/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıdan dolayı hak sahibi anne ve
babasına ölüm geliri ve/veya ölüm aylığı bağlanması için gerek sigortalı
gerekse hak sahiplerine ilişkin koşullar o tarihte yürürlükte bulunan mülga 506 sayılı Kanun hükümlerine göre değerlendirilecektir. Bu durumda
01/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıdan dolayı sigortalının ölüm tarihinde hak sahibi eş ve çocuklara ölüm geliri ve/veya ölüm aylığı bağlandıktan sonra artan bir hissenin bulunmaması halinde anne ve babanın gelir
ve/veya aylık bağlama hakları ortadan kalkacaktır.
Artan hisse bulunması koşulunda yapılan bu değişiklik 01/10/2008
tarihinden sonra ölen sigortalılar için geçerli olmakla birlikte bu tarihten
önce ölen sigortalıdan dolayı artan hisse bulunmaması nedeniyle gelir ve/
veya aylık bağlama hakları düşen anne ve babaların 5510 sayılı Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten sonra kendilerine gelir veya aylık bağlama taleplerinde bulundukları ancak Kurumun bu talepleri reddettiği uygulamada
karşılaşan bir durumdur.
Mülga 506 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeye göre 01/10/2008
tarihinden önce ölen sigortalıdan dolayı ölüm geliri ve/veya ölüm aylığı
bağlama hakları düşen anne ve babanın, 5510 sayılı Kanunun ölüm geliri veya ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girdiği
01/10/2008 tarihinden sonra 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle artan
bir hisse bulunmaksızın veyahut da 65 yaşın altındakiler için artan hisse
ortaya çıkması halinde gelir ve/veya aylık bağlama hakkının doğup doğmayacağı yönünde uygulamada bazı sorunların yaşandığı görülmektedir.
Bu yönde karşılaşılan bir durumun mahkemeye taşınması sonucu açılan
davanın Kurum1 aleyhine sonuçlandığı anlaşılmıştır.
Bahsedilen duruma ilişkin Yargıtay 21 inci Hukuk Dairesinin 15/07/2010
tarihli kararında 26/07/2007 tarihinde vefat eden sigortalının eş ve iki çocuğuna ölüm aylığı bağlandıktan sonra artan bir hisse bulunmadığı için
ölüm aylığı bağlama talebi Kurum tarafından reddedilen sigortalının annesine “5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre ana ve babanın 65
yaşın üstünde olması halinde, artan hisseye bakılmaksızın kanunda belirtilen şartlarla toplam % 25 oranında aylık bağlanacağı hükmü gereğince”
1 Bu yazıda geçen (Kurum) ibaresi (Sosyal Sigortalar Kurumu(Devredilen), Sosyal Güvenlik Kurumu’nu ifade eder).
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01/10/2008 tarihi itibariyle ölüm aylığı bağlanması yönünde görüş belirttiği anlaşılmıştır. (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 15.07.2010)
Uygulamada yaşanan başka bir sorun ise ölen sigortalıya ait gelir veya
aylıkların tamamının hak sahibi eş ve çocuklara intikal ettirilmesi halinde
yargı kararına istinaden geriye dönük tarihli gelir veya aylık bağlama taleplerinde ödenecek bir birikmiş gelir veya aylık miktarının bulunmamasıdır. Anne ve babaya geriye dönük bir ödeme yapılabilmesi ancak diğer hak
sahibi eş ve çocukların gelir ve/veya aylıklarından kesinti yapılarak borç
tahakkuku çıkarılması ile mümkündür. Çünkü 5510 sayılı Kanunun gelir
veya aylık bağlanmasına ilişkin hükümlerinde hak sahiplerine bağlanacak
aylıkların toplamının sigortalıya ait gelir veya aylığın tutarını geçemeyeceği, bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin gelir veya aylıklarından orantılı olarak indirim yapılması gerektiği ifade edilmiştir.
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V-SONUÇ:
Ölen sigortalıdan dolayı anne ve babaya ölüm geliri ve/veya ölüm aylığı bağlanmasında artan hisse bulunması koşulu mülga 506 sayılı Kanunun
yürürlükte bulunduğu sürede sigortalının ölüm tarihi ile sınırlı tutulmuş,
01/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile bu kurala değişiklik getirilerek sigortalının ölüm tarihinde eş ve çocuklara gelir veya
aylık paylaştırıldıktan sonra artan bir hisse bulunmamakla birlikte daha
sonra durum değişikliği nedeniyle artan bir hissenin ortaya çıkması halinde talepte bulunan anne ve babaya gelir veya aylık bağlanabilme imkanı
sunulmuştur. Bununla birlikte sunulan diğer bir imkan anne ve babanın 65
yaşın üstünde olması halinde, artan hisse olup olmadığına bakılmaksızın
anne ve babaya ölüm geliri ve/veya ölüm aylığı bağlanabilmesidir.
Artan hisse bulunması koşulunda yapılan bu değişiklik 5510 sayılı
Kanunun yürürlüğe girdiği 01/10/2008 tarihinden sonra ölen sigortalıdan
dolayı gelir ve/veya aylık bağlanmasında geçerli olmakla beraber mülga
506 sayılı Kanunun yürürlükte bulunduğu tarihte ölen sigortalıdan dolayı
artan bir hisse bulunmaması nedeniyle gelir ve/veya aylık bağlanması hakkı düşen anne ve babanın mahkemede dava açması halinde 5510 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 01/10/2008 tarihi itibariyle
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kanunda belirtilen koşulları taşıması nedeniyle bu haktan yararlandırıldığı
anlaşılmıştır. Söz konusu yargı kararının aynı durumda olan diğer kişiler
içinde emsal oluşturması mümkündür. Yargı kararı ile oluşan bu durum
yukarıda açıklanan sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle ileride
doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi ve taraflar arasında çekişmelerin
çözüme kavuşturulabilmesi için çok ivedi bir şekilde bir intibak yasası çıkarılması ihtiyacı ortadadır.
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BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MENKUL DEĞERLERİN TMS 39
STANDARDINA UYGUN OLARAK MUHASEBELEŞTİRİLME
İŞLEMLERİNDE ORTAYA ÇIKAN FARKLARIN TESPİTİ
ÜZERİNE BİR İNCELEME
THE BANKING SECTOR OF SECURITIES TO A STANDARD IAS
39 ACCOUNTING TRANSACTIONS A STUDY ON THE
IDENTIFICATION OF EMERGING DIFFERENCE
Öğr. Gör. Serkan ÖZDEMİR*
Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ**

Abstract
The purpose of this study, according to the purpose of holding the portfolio of banks to the End of Term Retention - Sales of securities can be
found for purchase, valuation, retail operations, accounting differences,
Uniform Accounting Principles and IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement in accordance with the terms set forth. For this
purpose, with emphasis on the importance of real-value accounting, banks,
securities that is retained for the purposes of the accounting differences,
are set out sample applications.
* Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu
** Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölüm
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Öz
Bu çalışmanın amacı, bankaların portföyünde elde tutma amacına göre
Vade Sonuna Kadar Elde Tutma - Satış amaçlı bulunabilecek menkul değerlerin alış–değerleme–satış işlemlerinin muhasebeleştirme farklarını,
Tekdüzen Hesap Prensipleri ve TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardı şartlarına uygun olarak ortaya koymaktır. Bu amaçla, gerçek değer muhasebesinin önemi vurgulanarak, bankalarda menkul
değerlerin elde tutulma amaçları doğrultusunda ortaya çıkan muhasebeleştirme farklılıkları, örnek uygulamalarla ortaya konmaktadır.
Anahtar Sözcükler:. TMS 39, Gerçek Değer Muhasebesi, Banka Muhasebesi
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1. GİRİŞ
Bankacılık alanında muhasebeye yönelik ilk düzenleme, Türkiye Bankalar Birliği(TBB)’nin 1962 yılında, kredi talep edenlerin düzenleyecekleri tip bilanço ve gelir tablosu formatlarını yayınlamasıdır. 1986 yılında yine
TBB tarafından hazırlanan, “Bankalar İçin Tekdüzen Hesap Planı” uygulamaya konulmuştur. 1999 yılında yürürlüğe giren 4389 Sayılı Bankalar
Kanunu ile, bankaların faaliyetlerine ilişkin işlemleri düzenlemek üzere,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) kurulmuştur (Çiftçi, 2007, 3). Bankaların uygulayacağı muhasebe temel ilke ve standartlar
BDDK tarafından belirlenmektedir. Banka hisseleri bir borsada işlem görüyor olsa bile, bankalar için Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından
Muhasebe Standartları Tebliği ile düzenlenen standartlar değil, buna göre
daha özel bir düzenleme niteliğini haiz olan BDDK tarafından belirlenen
standartlar uygulanmaktadır (Doğru, 2007, 49).
BDDK tarafından yapılan ilk düzenleme, Türkiye’de faaliyet gösteren
bütün bankaların muhasebe sistemine ilişkin esas ve ilkelerin belirlenmesi amacıyla “Muhasebe Uygulama Yönetmeliği”ni ve buna bağlı olarak
uluslararası muhasebe standartlarını esas alan 19 adet muhasebe tebliğinin
22/06/2002 tarihli 24793 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasıdır. Daha
sonrasında ise, “Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu(TMSK) tarafından
yayınlanan tüm Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanacağı” ibaresi
5411 sayılı Bankacılık Kanunun 37. maddesine ilave edilmiştir.
BDDK bu düzenlemeler sonrasında, 01/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve
Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile,
2002 yılında yapılan düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmış ve bazı hususlar
istisna olmak üzere, bankaların muhasebe işlemlerinde TMSK tarafından
yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının(TMS) esas alınacağı kabul
edilmiştir. Bu çerçevede Satılmaya Hazır Menkul Değerlerin(SHMD) alımı, değerlemesi ve bilanço dışı bırakılma şartları TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardında belirlenmiştir.
Çalışmanın amacı, bankaların portföyünde elde tutma amacına göre
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2. TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME
VE ÖLÇME STANDARDI KAVRAMLARI
1980’li yıllarda Amerika’da, değerleme işlemlerini tarihi maliyet yöntemini esas alarak yapan birçok bankanın, gerçek net değerinin finansal
tablolarda göründüğünden daha az olduğu ve bu durumun yatırımcıları
yanılttığı tespit edilmiştir. Bu sebeple gerçek değeri esas alan değerleme
işlemleri ve muhasebesi ihtiyacı ilk olarak Amerika’da ve banka sektöründe ortaya çıkmıştır (Barth, 1995, 578). Gerçek değeri esas alan muhasebe
işlemlerinin standartlara ilk girişi, FASB (Financial Accounting Standarts
Board) tarafından 1991’de yayınlanan SFAS 107 “Menkul Değerlerin Gerçek Değerleri İle Sunulması” ve 1994’de yayınlanan SFAS 119 “Menkul
Değerlerin ve Türev Menkul Değerlerin Gerçek Değerleri İle Sunulması” standartları ile gerçekleşmiştir. IASB ile FASB yakınsama çalışmaları
sonucunda SFAS 107 ve SFAS 119 standartları birleştirilerek oluşturulan
UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardı, IASB
tarafından 2003 yılında yayınlanmıştır (Landsman, 2005, 4-7). IASB son
olarak IFRS 9 “Finansal Araçlar” standardını, UMS 39 standardının yerine
kullanılması amacıyla Kasım-2009’da yayınlamıştır.
Türkiye’de muhasebe standartları TMSK tarafından belirlenmekte,
ancak Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler için Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK), bankalar için BDDK farklı muhasebe standartları belirleyebilmektedir. TMSK, Avrupa Birliği gibi IASB(International Accounting
Standards Board) tarafından çıkarılan Uluslararası Muhasebe Standartlarını (UMS) Türkçeleştirerek, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) olarak,
31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak
üzere, 31/03/2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazetede yayınlamıştır.
Bu çerçevede TMSK, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye
İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No:
41” ile UMS 39’u aynen kabul etmiştir. Bu konuda TMSK son olarak,
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Vade Sonuna Kadar Elde Tutma - Satış Amaçlı Bulunabilecek Menkul Değerlerin alış – değerleme – satış işlemlerinin muhasebeleştirme farklarını,
Tekdüzen Hesap Prensipleri ve TMS 39 standardın şartlarına uygun olarak
ortaya koymaktır.
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31.12.2012’de yürürlüğe girecek, Finansal Araçlar (TFRS 9) standardını
172 nolu Tebliğ ile 27 Nisan 2010 tarih ve 27664 sayılı Resmi Gazete’de
TMS 39 standardının yerine kullanılması amacıyla yayınlamıştır. İlgili standardın uygulamaya geçişinin ileri bir tarihte olması ve BDDK’nın bu konuda
herhangi bir çalışma yapmaması sebebiyle, çalışmanın diğer aşamalarında
sadece TMS 39 standardına atıfta bulunulacaktır.
TMS 39 standardının banka muhasebesine getirmiş olduğu en önemli
değişiklik Gerçek Değer Muhasebesidir. Geleneksel muhasebe sürecinde
en temel muhasebe yaklaşımı, Tarihi Değer Muhasebesidir. Bu yaklaşıma göre, varlıklar genelde tarihi maliyet değerleri üzerinden değerlemeye
tabi tutularak, yine tarihi maliyet değerleri ile bilançoda takip edilmeye
devam edilir. Bu yaklaşımda, tarihi maliyet değeri ile bilançoda görünen
ve değerlenmiş olan varlıklar, çoğu zaman gerçeği göstermekte yetersiz
kalmaktadır. Bu eksikliği gidermek amacıyla önerilen, gerçek değeri esas
alan değerleme işlemleri sonucu ortaya çıkan bilançolar da, varlıklar gerçek değerleri ile gösterilebilmektedir.
TMS 39’yapılan değişiklikler yürürlükteki mevzuata da uyarlanmıştır.
Vergi Usul Kanunu Madde 279’da yapılan son değişikliğe göre, menkul
kıymetlerin değerleme esasları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
Hisse senetleri ile fon portföyünün en az yüzde 51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma
belgeleri alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa
rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir
şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış
bedeline vadesinde elde edilecek gelirin(kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi
suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin
kâr ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenir.
TMSK tarafından uluslararası muhasebe standartlarının çevirisi sırasında, yerleşmiş bazı muhasebe kavramlarının gereksiz yere değiştirildiği
ve bu değişikliğin uygulamada bazı sorunlar yaratacağı düşünülmektedir.
Bu çerçevede, bu çalışmada “rayiç değer” denilen her ifade “gerçeğe uygun değer”, “iskonto edilmiş bedel” denilen her ifade “itfa edilmiş maliyet” terimine karşılık olarak kullanılacaktır.

MALİ

ÇÖZÜM

2.1 Gerçeğe Uygun Değer
Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması
gereken tutardır (TMS 39, 7).
Gerçeğe uygun değer tanımı “piyasa değerine getirme” çağrışımı yapsa da; UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ve ilgili literatür incelendiğinde gerçeğe uygun değerin “piyasa değerine getirme”
ölçüsü olmadığı görülmektedir. Çünkü gerçeğe uygun değerin piyasa dışı
unsurları da içeren, bir tarafta aktif bir piyasada açıklanan fiyatlar gibi yüksek seviyeli “piyasa değerine getirme” girdilerinden, diğer yanda işletmeye özgü “temsili” değerlere uzanan geniş bir yelpazesi vardır (Doğan, Tanç
ve Tanç, 2008, 457).
Gerçeğe uygun değer yaklaşımının muhasebe standartlarında yer alması, 1980’li yıllarda ABD’de yaşanan Saving-Loans Krizi ile ortaya
çıkmıştır. Bu tarihlerde bankalar varlıklarını piyasa fiyatı ile değerlemediklerinden, güçlü finansal yapıya sahip olduklarını göstermek için, tarihi
maliyetle kaydedilmiş finansal varlıklarını piyasa fiyatı ile satıp, raporlanacak öz kaynaklarını arttırarak bilançolarını manipüle edebiliyorlardı. Bu
uygulamaların, banka bilançolarının kalitesini bozması standart hazırlayıcılarını arayışlara sevk etmiş olup bu doğrultuda, FASB finansal varlık ve
yükümlülükler ile ilgili olarak gerçeğe uygun değer kavramını geliştirmiştir. FASB piyasa fiyatını esas alarak hazırlanacak bilançoların, bankaların
finansal yetersizliklerini ortaya koyabileceğini belirleyerek, tüm bankaların finansal varlıklarını gerçeğe uygun değer ile değerleyip raporlamasını
önermiştir (Özkan ve Terzi, 2009, 15).
Gerçeğe uygun değer yaklaşımı Uluslararası Muhasebe Standartları’na
ilk olarak 1982 yılında çıkarılan “UMS 20 Devlet Teşvik ve Yardımları”
standardı ile girmiştir. Bundan sonra çıkarılan birçok standartta gerçeğe
uygun değer yaklaşımı ile ilgili açıklamalara yer verilse de, son çıkartılan standartlarda (UMS 39, 40, 41, UFRS 2, 3, 5, 6, 7) gerçeğe uygun
değer yaklaşımının benimsendiği görülmektedir. IASB’ın yayınladığı son
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standartlar ve yaptığı çalışmalar incelendiğinde, birçok standartta varlık
ve yükümlülükler ile ilgili olarak gelecekteki ekonomik fayda ve beklenen nakit çıkışı ifadelerinin yer aldığı görülmektedir. Aslında gelecekteki
işlemler, kayıt ve değerlemenin özünü oluştururlar. Bu çalışmalar sonucunda, muhasebenin bugün için geldiği noktada, tarihi maliyet ve geçmiş
olaylar yerine, gelecekteki olaylar ve piyasa fiyatı (gerçeğe uygun değer)
üzerinde bir odaklanma gözlenmektedir. Halen yürürlükte olan uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarının büyük bölümünde varlık
veya yükümlülüklerin değerlemesinde gerçeğe uygun değer, kısmen veya
tamamen kullanılmaktadır (Tokay, Deran ve Aktaş, 2005, 104).
Gerçeğe uygun değer muhasebesinin uygulanmasında gerçeğe uygun değerin belirlenmesi için üç ölçüt kullanılmaktadır (Özkan ve Terzi, 2009, 15):
a) Gerçeğe uygun değer olarak giriş değerinin kullanılması: Bu
yöntemde, varlıklar yerine koyma maliyeti ile yeniden değerlemeye tabi
tutulur ve varlık cari maliyetleri üzerinden kaydedilerek gelir tablosu gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar dikkate alınarak düzenlenir.
b) Gerçeğe uygun değer olarak çıkış değerinin kullanılması: Varlık ve yükümlülükler, her dönem cari satış fiyatları üzerinden değerlenir
ve gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar, kapsamlı gelirin bir parçası olarak
raporlanır.
c) Gerçeğe uygun değer olarak karma yöntemin kullanılması: Bu
yöntem, farklı zamanlarda aynı varlık ve yükümlülükler için, tarihi maliyet
ile birlikte alternatif olarak uygulanır. Muhasebeleştirme öncelikli olarak
tarihi maliyet üzerinden yapılır; fakat gerçeğe uygun değer belirli durumların varlığı halinde uygulanır. Örneğin, varlıkların tarihi maliyet bedeli
üzerinden muhasebeleştirilmesine karşın değer düşüklük testine tabi tutulması, şerefiyenin hesaplanması ve dağıtımı gibi. Yani gerçeğe uygun
değer, tarihi maliyet muhasebesi verilerinden hareketle belirlenmektedir.
Aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatın varlığı, gerçeğe uygun değerin en
iyi göstergesidir. Finansal araca ilişkin aktif bir piyasanın bulunmaması
durumunda, işletme, gerçeğe uygun değeri bir değerleme yöntemi kullanmak suretiyle belirler. Değerleme yöntemi kullanmanın amacı, normal iş
koşulları çerçevesinde karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli taraflar arasında ölçüm günü itibariyle gerçekleştirilen bir piyasa işleminde
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ilgili finansal aracın fiyatının ne olacağının tespit edilmesidir. Söz konusu
değerleme yöntemleri; bilgili ve istekli taraflar arasında karşılıklı pazarlık
ortamında son dönemlerde gerçekleştirilen piyasa işlemlerinin(eğer varsa)
kullanılmasını, büyük ölçüde aynı olan başka bir finansal araca ilişkin gerçeğe uygun değerin referans olarak alınmasını, iskonto edilmiş nakit akışı
analizlerini ve opsiyon fiyatlama modellerini içerir. Bir aracın fiyatını belirlemek amacıyla piyasa katılımcıları tarafından yaygın olarak kullanılan
bir değerleme yönteminin bulunması ve söz konusu yöntemin piyasada
fiilen gerçekleştirilen işlemlerine ilişkin güvenilir fiyat tahminleri sağladığının kanıtlanması durumunda, işletme bu değerleme yöntemini kullanır.
Seçilen değerleme yönteminde piyasa girdileri azami ölçüde dikkate alınır
ve işletmeye özgü girdilere mümkün olduğunca az yer verilir. Söz konusu
yöntem, fiyatın belirlenmesi sırasında piyasa katılımcıları tarafından dikkate alınacak bütün etkenleri içerir ve finansal araçların fiyatlandırılması
ile ilgili genel kabul gören iktisadi yöntemlerle de tutarlılık gösterir. İşletme, periyodik olarak, seçilen değerleme yönteminin etkinliğini gözden
geçirir ve söz konusu yöntemin geçerliliğini aynı araçla ilgili gözlemlenebilen cari piyasa işlemlerinde oluşan veya mevcut piyasa verilerinden elde
edilen fiyatları kullanmak suretiyle değerlendirir (TMS 39, 34-35).

2.3. Etkin Faiz Yöntemi
Finansal varlık veya borcun (veya bir finansal varlık veya borç grubunun) itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya
giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir (TMS 39, 7).
Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun
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2.2. İtfa Edilmiş Maliyet
Finansal varlık veya finansal borcun ilk muhasebeleştirme sırasında
ölçülen değerinden anapara geri ödemeleri düşüldükten, anılan ilk tutar ile
vadedeki tutar arasındaki farkın etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan
birikmiş itfa payı düşüldükten veya eklendikten ve değer düşüklüğü ya
da tahsil edilememe durumuna ilişkin her türlü indirimin yapılmasından
(doğrudan doğruya veya bir karşılık hesabı kullanılarak) sonra geriye kalan tutardır (TMS 39, 7).

23

MALİ

ÇÖZÜM

Temmuz - Ağustos 2011

olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilâtlarını tam olarak ilgili finansal varlık
veya borcun net defter değerine indirgeyen orandır. Etkin faiz oranının hesaplanması sırasında, işletme, gelecekteki kredi zararlarını dikkate almaksızın, ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı tüm koşullarını (örneğin peşin
ödeme, alım opsiyonu ve benzeri opsiyonlar) göz önünde bulundurmak
suretiyle nakit akışlarını tahmin eder. Bu hesaplama, etkin faiz oranının
bir parçası olan ve sözleşmenin tarafları arasında ödenen veya alınan tüm
masraf ve puanlar ile işlem masraflarını ve diğer her türlü prim ve iskontoyu içerir. Benzer nitelikteki finansal araç grubuna ait nakit akışlarının ve
beklenen ömrün güvenilir bir şekilde tahmin edilebileceği varsayılır. Ancak, ilgili finansal araca (veya finansal araç grubuna) ait nakit akışlarının
ve beklenen ömrün güvenilir bir şekilde tahmin edilmesinin mümkün olmadığı bazı ender durumlarda, işletme, ilgili finansal aracın (veya finansal
araç grubunun) sözleşme süresinin tamamında gerçekleşmesi öngörülen
sözleşmeye bağlı nakit akışlarını kullanır (TMS 39, 7).
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2.4. Menkul Değerlerin Dönem Sonu Değerlemesi
TMS 39 standardı şartlarına göre, bankaların varlıkları arasında elde
tutma amacına göre iki tür menkul değer bulunabilmektedir. Bunlar “Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler” ve “Satılmaya Hazır Menkul
Değerler(SHMD)”dir.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerin dönem sonu değerleme işlemleri İtfa Edilmiş Değer(İskonto Edilmiş Değer) dikkate alınarak
yapılır. Dönem sonunda hesaplanan itfa edilmiş menkul kıymet değerinden, menkul kıymetin elde etme maliyeti çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan
olumlu veya olumsuz farklar ilgili Kâr /Zarar hesaplarına aktarılır.
TMS 39 standardının şartları uyarınca SHMD’lerin dönem sonu değerleme işlemleri hesaplanan Gerçeğe Uygun Değer esas alınarak, İtfa
Edilmiş Maliyet Değeri ve Elde Etme Maliyetinin karşılaştırılması sonucu
gerçekleştirilir. Ortaya çıkan farklar duruma göre ilgili Kâr /Zarar hesaplarına veya özkaynak hesaplarına aktarılır.
Sonuç olarak Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerin değerleme işlemlerinde İtfa Edilmiş Değer, SHMD’lerin değerleme işlemlerinde
ise Gerçeğe Uygun Değer esas alınmalıdır.
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2.6. Muhasebe İşlemlerinde Kullanılacak Banka Muhasebesi
Hesapları
Yapılan muhasebe işlemlerinin daha rahat anlaşılabilmesi için kullanılacak banka muhasebesi hesapları ve kısaca tanımları aşağıda belirtilmiştir.
016 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER
Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerler hesabına bağlı yardımcı hesapların borcu ile ödenerek cüzdana alınmış borçlanma senetleri ile borçlanma
senetleri ve hisse senetleri kuponlarından vadesi gelmiş bulunanların tahsil
edilmesi amacıyla kullanılan bir bilanço hesabıdır.
038 MENKUL DEĞERLER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI
Alım satım amaçlı menkul değerler ile satılmaya hazır menkul değerlerin değerlenmiş tutarlarının kayıtlı değerlerinden veya daha önceki değerlenmiş tutarlarından (fiyatlarından) düşük olması durumunda ortaya çıkan
değer düşüşlerinin kaydedildiği bir bilanço hesabıdır.
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2.5. Elde Etme Maliyeti (Tarihi Maliyet)
Elde etme maliyeti, finansal tablolara alınma koşullarını taşıyan varlıkların oluştuğu tarihteki ödenen veya ödenecek nakit ve nakit benzerleri
ile ölçülmesidir. Varlıkların elde etme maliyeti, edinildikleri tarihte satın
almak, imal veya inşa etmek ve söz konusu varlıkların işletme amaçları
çerçevesinde kullanılabilir hale getirmek için ödenen nakit ve nakit benzerleri ile verilen diğer varlıkların değeri ile ölçülür. Elde etme maliyeti,
gerçekleşmiş olaylara ilişkin nesnel belgelere (fatura gibi) dayandığı için
objektiftir, diğer bir ifadeyle subjektifliğe yer olmaksızın değerleme yapılmasını sağlar. Hesaplaması basittir ve anlaşılması diğer değerleme ölçütlerine göre daha kolaydır. Ayrıca, tarihi değerle değerleme, işletme yönetime seçim ve takdir yetkisi vermediğinden, tarihi maliyet esas alınarak
hazırlanan mali tabloların güvenilirliği daha fazladır ve daha az manipüle
edilebilir. Ancak, varlıkların edinimi üzerinden zaman geçmesi nedeniyle
değerlerinde enflasyon veya diğer nedenlerle ortaya çıkan artış veya azalışlar, bu değerleme ölçütünde dikkate alınmadığından, ekonomik değerlerini
yansıtmaz. Bu durumda, finansal tablo kullanıcılarının, işletmelerin finansal durum ve faaliyetleri ile ilgili gerçek bilgilere ulaşımlarını güçleştirir
(Sayar, 2-3).
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222 DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI
Dönem kârını ilgilendirdiği halde, henüz tahsil edilmemiş bulunan
menkul değerler ve zorunlu karşılıklar faiz gelir reeskontları ile türev finansal araçların faiz, gelir ve kur reeskontlarının kaydedildiği bir bilanço
hesabıdır.
414 SERMAYE YEDEKLERİ
Hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları ve yeniden değerleme değer artışları gibi sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve
bankada bırakılan tutarların izlendiği Pasif karakterli bir bilanço hesabıdır.
580 MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER
Alım-satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak
menkul değerlerden Türk parası olarak izlenenlerden ortaya çıkan faiz gelirlerinin kaydedildiği bir Gelir Tablosu hesabıdır.
750 SERMAYE PİYASASI İŞLEM KÂRLARI
Menkul değerlerin satışından ve türev finansal araçlardan doğan kârlar
ile menkul kıymetlerin alım-satımı ile ilgili komisyon bedellerinin kaydedildiği bir Gelir Tablosu hesabıdır.
820 KARŞILIK ve DEĞER DÜŞME GİDERLERİ
- Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
Menkul değerlerin piyasa değerlerinin maliyet bedellerinin altına düşmesi sonucu doğan değer düşüklüğünün kaydedildiği bir Gelir Tablosu
hesabıdır.
996 DİĞER NAZIM HESAPLARDAN ALACAKLAR
998 DİĞER NAZIM HESAPLARDAN BORÇLAR
Menkul Kıymetler Yatırım Fonunun Türk parası faaliyetlerinin izlendiği nazım hesaplardır.
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3. MENKUL DEĞERLERİN MUHASEBE KAYIT
UYGULAMALARI
TMS 39 standardına göre, bankaların varlıkları arasında elde tutma
amacına göre iki tür menkul değer bulunabilmektedir. Bunlar “Vadeye
Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler” ve “Satılmaya Hazır Menkul
Değerler(SHMD)”dir. Bankalarda bu iki tür menkul kıymetin alış, değerleme ve satış işlemleri ve bu işlemlerin muhasebeleştirilmesi aşağıdaki şekillerde gerçekleşmektedir.
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3.1. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler standartta, sabit veya
belirli ödemeleri ve vadesi olan, işletmenin vadeye kadar saklama niyeti
ve kabiliyeti olan menkul değerler grubu olarak tanımlanmıştır. Tekdüzen
Muhasebe Tebliğinde bu tür menkul değerlerin takibi “030 Alım Satım
Amaçlı Menkul Değerler Hesabı”nda yapılmaktadır. Bankalar Birliği tarafından hazırlanan eğitim notlarında, 030 nolu hesabın adının TMS 39
standardı şartları uyarınca “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr /Zarar Yansıtılan Menkul Değerler Hesabı” olarak da kullanılabileceği tavsiyesinde
bulunulmuştur (Yıldırım, 2008, 71).
Menkul değerler satın alındığında “Elde Etme Maliyeti” üzerinden hesabın borcuna, satıldığında ise yine “Elde Etme Maliyeti” üzerinden hesabın alacağına kaydedilir. Satış sonucu ortaya çıkan farklar ise ilgili Kâr /
Zarar hesaplarına aktarılır. Ayrıca menkul değerler nominal değerleri üzerinden de nazım hesaplar yoluyla da izlenirler.
Dönem sonlarında ise menkul değerlerin “İtfa Edilmiş Maliyet Değerleri” hesaplanır ve “Elde Etme Maliyeti” ile karşılaştırılması sonucu ortaya
çıkan artış veya azalışlar, ilgili Kâr /Zarar hesaplarına aktarılır.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerinin alım, değerleme,
faiz tahakkuku ve satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili örnekler
aşağıda verilmiştir.
Örnek 1: X Bankası 20.03.2010 tarihinde nominal değeri 100.000 TL.
olan Devlet Tahvillerini 75.000 TL. ödeyerek satın almıştır. Menkul değerler vadeleri sonuna kadar elde tutulmak amacıyla satın alınmıştır.
Borç
Tutar

030 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER
İLGİLİ AKTİF VE PASİF HESAP

75.000.-

996 DİĞER BİLANÇO DIŞI HES. ALACAKLAR
- Serbest Hisse Senedi ve Tahvil Cüzdanı
998 DİĞER BİLANÇO DIŞI HES. BORÇLAR
- Serbest Hisse Senedi ve Tahvil Verenler

100.000.-

Alacak
Tutar
75.000.-

100.000.-
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Açıklama

27

MALİ

ÇÖZÜM

Devlet tahvillerinin satın alma işleminde 030 nolu hesap gerçeğe uygun değer(satın alma bedeli) üzerinden borçlandırılırken, ilgili aktif veya
pasif hesap alacaklandırılır. Ayrıca hazine bonolarının nominal değer üzerinden takibi için ilgili nazım hesaplara kayıtlar yapılır.
Örnek 2: 31.03.2010 tarihinde bankanın elinde bulunda tahvillerin itfa
edilmiş değeri 85.000 TL. olarak hesaplanmıştır.
(Örneklerde belirtilen İtfa edilmiş değerler tahmini olarak verilmiş
olup, öncelikli amaç muhasebeleştirme işlemlerinin gösterilmesidir).
Hesaplanan değer artışı 10.000 TL.’dir. (85.000 TL. – 75.000 TL. = 10.000 TL.)
Yapılan değerleme sonucunda değerlenmiş tutar, kayıtlı bedelin
üstünde olması durumunda ortaya çıkan olumlu fark, ilgili hesaba gelir
kaydedilir.
Borç
Alacak
Açıklama
Tutar
Tutar
222 DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI

10.000.-

- Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler
580 MENKUL DEĞ. ALINAN FAİZLER

10.000.-
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31.03.2010 tarihinde bankanın elinde bulunda tahvillerin itfa edilmiş
değeri 70.000 TL. olarak hesaplamıştır.
Hesaplanan değer azalışı 5.000 TL.’dir. (70.000 TL. – 75.000 TL.
= - 5.000 TL.)
Yapılan değerleme sonucunda değerlenmiş tutar, kayıtlı bedelin
altında olması durumunda ortaya çıkan olumsuz fark kadar değer düşüş
karşılığı ayrılması gerekir.
Borç
Alacak
Açıklama
Tutar
Tutar
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820 KARŞILIK ve DEĞER DÜŞME GİDERLERİ
- Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
038 MENKUL DEĞERLER DÜŞÜŞ KARŞ.

5.000.5.000.-
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Örnek 3: Banka elinde bulunda tahvillerinin 15.04.2010 tarihi itibariyle faiz tahakkuku 15.000 TL.’dir. (Muhasebe kaydı menkul değerin dönem sonu değerlemesi olumlu çıkma durumuna göre aşağıdaki kayıt gerçekleştirilecektir)
Borç
Alacak
Açıklama
Tutar
Tutar
016 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER
222 DİĞER FAİZ VE GELİR REESK.
- Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler
580 MENKUL DEĞ. ALINAN FAİZLER

15.000.10.000.5.000.-

Tahakkuk eden faiz tutarı öncelikle 016 nolu hesabın borcuna kaydedilir. Ardından daha önceki dönemde değer artışının kaydedildiği 022 nolu
hesaptaki artış ters kayıt yoluyla kapatılır. Kayıt sonrası ortaya çıkan olumlu fark 580 nolu hesaba kaydedilir. Eğer tahakkuk eden faiz tutarı değer
artışından az olsaydı, ortaya çıkan olumsuz fark ise 698 Nolu Verilen Diğer
Faizler hesabının borcuna kaydedilir.
(Muhasebe kaydı menkul değerin dönem sonu değerlemesinin olumsuz çıkma durumuna göre aşağıdaki kayıt gerçekleştirilecektir)
Borç
Alacak
Açıklama
Tutar
Tutar
15.000.5.000.5.000.15.000.-

Tahakkuk eden faiz tutarı öncelikle 016 nolu hesabın borcuna kaydedilir. Ardından önceki dönem sonu hesaplanan değer düşüklüğünün izlendiği
038 ve 820 nolu hesaplar ters kayıt ile kapatılır. Son olarak tahakkuk eden
faiz gelir 580 nolu hesabın alacağına kaydedilir.
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016 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER
038 MENKUL DEĞERLER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI
820 KARŞILIK ve DEĞER DÜŞME GİD.
- Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
580 MENKUL DEĞ. ALINAN FAİZLER
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Örnek 4: Banka elinde bulunda tahvilleri vadesinden önce acil nakit
ihtiyacı sebebiyle 01.04.2010 tarihinde 90.000 TL.’ye nakit olarak satılmıştır. (Muhasebe kaydı menkul değerin dönem sonu değerlemesi olumlu
çıkma durumuna göre aşağıdaki kayıt gerçekleştirilecektir)
Açıklama
010 KASA
030 ALIM SATIM AMAÇLI MENK. DEĞ.
222 DİĞER FAİZ VE GELİR REESK.
- Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler
750 SERMAYE PİYASASI İŞLEM KÂR.
998 DİĞER BİLANÇO DIŞI HES. BORÇ.
- Serbest Hisse Senedi ve Tahvil Verenler
996 DİĞER BİLANÇO DIŞI HES. ALAC.
- Serbest Hisse Senedi ve Tahvil Cüz.

Borç

Alacak

Tutar

Tutar

90.000.75.000.10.000.5.000.100.000.100.000.-
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Satış işleminde öncelikle menkul değerin satış bedeli 010 nolu hesabın
borcuna kaydedilir. Ardından menkul değerin takip edildiği 030 nolu hesaptan elde etme maliyeti ile çıkış yapılarak, daha önceki dönemde değer
artışının kaydedildiği 222 nolu hesaptaki artış ters kayıt yoluyla kapatılır.
Tüm bu işlemlerden sonrasında kalan menkul değer satış kârı 750 nolu hesabın alacağına kaydedilir. Son olarak menkul değerin takip edildiği nazım
hesaplar ters kayıt ile kapatılır.
(Muhasebe kaydı menkul değerin dönem sonu değerlemesinin olumsuz çıkma durumuna göre aşağıdaki kayıt gerçekleştirilecektir)
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Açıklama
010 KASA
030 ALIM SATIM AMAÇLI MEN. DEĞ.
750 SERMAYE PİYASASI İŞLEM KAR.
038 MENKUL DEĞERLER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI
820 KARŞILIK ve DEĞER DÜŞME GİD.
- Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
998 DİĞER BİLANÇO DIŞI HES. BORÇ.
- Serbest Hisse Senedi ve Tahvil Verenler
996 DİĞER BİLANÇO DIŞI HES. ALAC.
- Serbest Hisse Senedi ve Tahvil Cüzdanı

Borç
Tutar

Alacak
Tutar

90.000.75.000.15.000.5.000.5.000.-

100.000.100.000.-

3.2. Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Satılmaya Hazır Menkul Değerler(SHMD) standartta vade sonuna kadar elde tutulma amacı ve niyeti olmayan menkul değerler olarak tanımlanmıştır. Tekdüzen Muhasebe Tebliğinde bu tür menkul değerlerin takibi
“032 Satılmaya Hazır Menkul Değerler” hesabında yapılmaktadır.
SHMD’lerin satın alınması halinde bu hesaba borç, satılmaları veya
itfa edilmeleri halinde “Gerçeğe Uygun Değeri” üzerinden hesaba alacak
kaydedilir. Aktif nitelikli bu hesapta, ilgili menkul değerler gerçeğe uygun
değerleri üzerinden hareket görür. Ayrıca menkul değerler nominal değerleri üzerinden de nazım hesaplar yoluyla da izlenirler.
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Satış işleminde öncelikle menkul değerin satış bedeli 010 nolu hesabın borcuna kaydedilir. Ardından menkul değerin takip edildiği 030 nolu
hesaptan elde etme maliyeti ile çıkış yapılarak, kalan menkul değer satış
kârı 750 nolu hesabın alacağına kaydedilir. Sonrasında önceki dönem sonu
hesaplanan değer düşüklüğünün izlendiği 038 ve 820 nolu hesaplar ters
kayıt ile kapatılır. Son olarak menkul değerin takip edildiği nazım hesaplar
ters kayıt ile kapatılır.
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SHMD’ler, ilgili TMS 39 hükümleri çerçevesinde her dönemin sonunda değerlemeye tabi tutulur ve değerleme farkları ilgili özkaynak kalemlerine intikal ettirilir. SHMD’lerin etkin faiz oranı yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş bedelinden doğan farklar ise kar/zarar ile ilişkilendirilir. SHMD’lerin iskonto ve primleri, etkin faiz oranının hesaplanmasında
dikkate alınarak faiz gelirinin bir parçası olarak gelir tablosuna yansıtılır
(Yıldırım, 2008, 71).
SHMD’lerin alım, değerleme ve satış işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.
Örnek 1: X Bankası 10.02.2010 tarihinde nominal değeri 200.000 TL.
olan Hazine Bonolarını 170.000 TL. ödeyerek satın almıştır. Menkul değerler satış amaçlı satın alınmıştır.
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Borç

Alacak

Tutar

Tutar

032 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞ.
İLGİLİ AKTİF VE PASİF HESAP

170.000.-

996 DİĞER BİLANÇO DIŞI HES. ALAC.
- Serbest Hisse Senedi ve Tahvil Cüzdanı
998 DİĞER BİLANÇO DIŞI HES. BORÇ.
- Serbest Hisse Senedi ve Tahvil Verenler

200.000.-

170.000.-

200.000.-

Hazine bonosunun satın alma işleminde, 032 nolu hesap gerçeğe uygun değer(satın alma bedeli) üzerinden borçlandırılırken, ilgili aktif veya
pasif hesap alacaklandırılır. Ayrıca hazine bonolarının nominal değer üzerinden takibi için ilgili nazım hesaplara kayıtlar yapılır.
Kayıttan da görüleceği üzere, SHMD’lerin alım işleminin muhasebeleştirilmesi ile Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerin alım işlemlerinin muhasebeleştirilmesi arasında varlık hesapları dışında bir fark
yoktur.
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Örnek 2: 10.02.2010 tarihinde satın alınmış olan hazine bonolarının
31.03.2010 tarihli değerleme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi.
TMS 39 standardı uyarında SHMD’lerin dönem sonu değerleme işlemleri tespit edilen Gerçeğe Uygun Değer esas alınarak, İtfa Edilmiş Maliyet
Değeri ve Elde Etme Maliyetinin karşılaştırılması sonucu gerçekleştirilir.
Ortaya çıkan farklar duruma göre ilgili Kâr /Zarar hesaplarına veya özkaynak hesaplarına aktarılır. Dönem sonu değerleme işlemleri sonucunda
ortaya çıkabilecek farklı durumlar aşağıda örneklendirilmiştir:
I. DURUM
31.03.2010 tarihi itibariyle hazine bonolarının, itfa edilmiş maliyet değerinin 185.000 TL. ve gerçeğe uygun değerinin 190.000 TL. olduğu tespit
edilmiştir. Hazine bonosunun elde etme maliyeti ise 170.000 TL.’dir.
Gerçeğe Uygun Değer > İtfa Edilmiş Maliyet Değeri > Elde Etme Maliyeti
190.000 TL. >
185.000 TL.
>
170.000TL.
Böyle bir durumda yapılması gereken muhasebe kaydı da şöyledir:
Borç
Alacak
Açıklama
Tutar
Tutar
15.000.5.000.15.000.5.000.-

Hazine bonosunun dönem sonu hesaplanan gerçeğe uygun değeri
190.000 TL. ve elde etme maliyeti ise 170.000 TL.’dir. Hazine bonosunun
dönem sonu değer artışı 20.000 TL.’dir. Bu artışın 15.000 TL.’si (İtfa Edilmiş Maliyet Değeri - Elde Etme Maliyeti) 222 nolu hesabın borcuna karşılık, 580 nolu Kâr /Zarar hesabına aktarılır. Kalan değer (Gerçeğe Uygun
Değer - İtfa Edilmiş Maliyet Değeri) 032 nolu hesapta aktifleştirilerek, 414
nolu özkaynak hesabına aktarılır.
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222 DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI
- Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler
032 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
580 MENKUL DEĞ. ALINAN FAİZLER
414 SERMAYE YEDEKLERİ
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SHMD’lerin dönem sonu değerleme işleminin muhasebeleştirilmesi
ile Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerin dönem sonu değerleme işleminin muhasebeleştirilmesi arasındaki fark esas alınan değerleme
yöntemidir. SHMD’lerin değerleme işlemlerinde Gerçeğe Uygun Değer,
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerin değerleme işlemlerinde ise İtfa Edilmiş Değer esas alınmaktadır. Yukarıda yapılan değerleme
işlemi vadeye kadar elde tutma amacıyla alınmış bir menkul değer için
yapılmış olsaydı, değer artışı (İtfa Edilmiş Maliyet Değeri - Elde Etme Maliyeti) 15.000 TL. olarak gerçekleşecekti ve tutar ilgili Kâr /Zarar hesabına
yansıtılacaktı.
II. DURUM
31.03.2010 tarihi itibariyle hazine bonolarının, itfa edilmiş maliyet değerinin 190.000 TL. ve gerçeğe uygun değerinin 185.000 TL. olduğu tespit
edilmiştir. Hazine bonosunun elde etme maliyeti ise 170.000 TL.’dir.
İtfa Edilmiş Maliyet Değeri > Gerçeğe Uygun Değer > Elde Etme Maliyeti
190.000 TL.
>
185.000 TL.
>
170.000TL.
Böyle bir durumda yapılması gereken muhasebe kaydı da şöyledir:
Borç
Alacak
Açıklama
Tutar
Tutar
222 DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI
- Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler
032 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
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580 MENKUL DEĞ. ALINAN FAİZLER
414 SERMAYE YEDEKLERİ

34

5.000.15.000.5.000.15.000.-

Hazine bonosunun dönem sonu hesaplanan gerçeğe uygun değeri
185.000 TL., itfa edilmiş maliyet değeri 190.000 TL. ve elde etme maliyeti
ise 170.000 TL.’dir. Kayıtta öncelikle gerçeğe uygun değer ile elde etme
maliyeti arasındaki artış tutarı belirlenerek 032 nolu hesapta aktifleştirilerek, 414 nolu özkaynak hesabına aktarılır. Ardından itfa edilmiş maliyet
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değeri ile gerçeğe uygun değer arasında artış tutarı belirlenerek 222 nolu
hesabın borcuna karşılık, 580 nolu Kâr /Zarar hesabına aktarılır.
Yukarıda gerçekleşen değerleme işlemi vadeye kadar elde tutma amacıyla alınmış bir menkul değer için yapılmış olsaydı, değer artışı (İtfa Edilmiş Maliyet Değeri - Elde Etme Maliyeti) 20.000 TL. olarak gerçekleşecekti ve tutar ilgili Kâr /Zarar hesabına yansıtılacaktı.
III. DURUM
31.03.2010 tarihi itibariyle hazine bonolarının, itfa edilmiş maliyet değerinin 180.000 TL. ve gerçeğe uygun değerinin 165.000 TL. olduğu tespit
edilmiştir. Hazine bonosunun elde etme maliyeti ise 170.000 TL.’dir.
İtfa Edilmiş Maliyet Değeri > Elde Etme Maliyeti> Gerçeğe Uygun Değer
180.000 TL.
>
170.000 TL.
>
165.000TL.
Böyle bir durumda yapılması gereken muhasebe kaydı da şöyledir:
Borç
Alacak
Açıklama
Tutar
Tutar
5.000.5.000.-

Yukarıda tasvir edilen durum istisnai olarak faiz oranlarının ani olarak aşırı yükselmesi ile ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir durumda hazine
bonosunun dönem sonu hesaplanan gerçeğe uygun değeri 165.000 TL.,
itfa edilmiş maliyet değeri 180.000 TL. ve elde etme maliyeti ise 170.000
TL.’dir. Değerleme işleminde gerçeğe uygun değer esas alınacağından,
gerçeğe uygun değer ile elde etme maliyeti arasındaki değer azalış tutarı
belirlenerek, değer düşüklüğü 820 nolu Kâr /Zarar hesabına yansıtılır.
SHMD’lerin dönem sonu değerleme işleminin muhasebeleştirilmesi
ile Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerin dönem sonu değerleme işleminin muhasebeleştirilmesi arasındaki en önemli farklardan biri
bu durumda ortaya çıkmıştır. SHMD olarak takip edilen hazine bonolarında gerçeğe uygun değer esas alınarak yapılan değerleme işleminde 5.000
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820 KARŞILIK ve DEĞER DÜŞME GİDERLERİ
- Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
038 MENKUL DEĞERLER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI
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TL.’lik değer düşüklüğü tespit edilmiş ve muhasebeleştirilmiştir. Fakat
yapılan değerleme işlemi vadeye kadar elde tutma amacıyla alınmış bir
menkul değer için yapılmış olsaydı, değerleme işlemine esas olarak itfa
edilmiş maliyet değeri dikkate alınacak ve değer azalışı değil tam tersi (İtfa
Edilmiş Maliyet Değeri - Elde Etme Maliyeti) 10.000 TL.’lik değer artışı
tespit edilmiş olacaktı.
IV. DURUM
31.03.2010 tarihi itibariyle hazine bonolarının, itfa edilmiş maliyet değerinin 165.000 TL. ve gerçeğe uygun değerinin 180.000 TL. olduğu tespit
edilmiştir. Hazine bonosunun elde etme maliyeti ise 170.000 TL.’dir.
Gerçeğe Uygun Değer > Elde Etme Maliyeti> İtfa Edilmiş Maliyet Değeri
180.000 TL.
>
170.000 TL.
>
165.000TL.
Böyle bir durumda yapılması gereken muhasebe kaydı da şöyledir:
Açıklama
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032 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
414 SERMAYE YEDEKLERİ

36

Borç

Alacak

Tutar

Tutar

10.000.10.000.-

Yukarıda tasvir edilen durum istisnai olarak faiz oranlarının ani olarak
aşırı düşmesi ile ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir durumda hazine bonosunun dönem sonu hesaplanan gerçeğe uygun değeri 180.000 TL., itfa edilmiş maliyet değeri 165.000 TL. ve elde etme maliyeti ise 170.000 TL.’dir.
Değerleme işleminde gerçeğe uygun değer esas alınacağından, gerçeğe uygun değer ile elde etme maliyeti arasındaki değer artış tutarı belirlenerek
032 nolu hesapta aktifleştirilerek, 414 nolu özkaynak hesabına aktarılır.
SHMD’lerin dönem sonu değerleme işleminin muhasebeleştirilmesi
ile Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerin dönem sonu değerleme işleminin muhasebeleştirilmesi arasındaki bir diğer önemli fark bu
durumda ortaya çıkmıştır. SHMD olarak takip edilen hazine bonolarında
gerçeğe uygun değer esas alınarak yapılan değerleme işleminde 10.000
TL.’lik değer artışı tespit edilmiş ve muhasebeleştirilmiştir. Fakat yapılan
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değerleme işlemi vadeye kadar elde tutma amacıyla alınmış bir menkul
değer için yapılmış olsaydı, değerleme işlemine esas olarak itfa edilmiş
maliyet değeri dikkate alınacak ve değer artışı değil tam tersi (İtfa Edilmiş
Maliyet Değeri - Elde Etme Maliyeti) 5.000 TL.’lik değer düşüklüğü tespit
edilmiş olacaktı.
V. DURUM
31.03.2010 tarihi itibariyle hazine bonolarının, itfa edilmiş maliyet değerinin 160.000 TL. ve gerçeğe uygun değerinin 165.000 TL. olduğu tespit
edilmiştir. Hazine bonosunun elde etme maliyeti ise 170.000 TL.’dir.
Elde Etme Maliyeti > Gerçeğe Uygun Değer > İtfa Edilmiş Maliyet Değeri
170.000 TL.
>
165.000 TL.
>
160.000TL.
Böyle bir durumda yapılması gereken muhasebe kaydı da şöyledir:
Borç
Alacak
Açıklama
Tutar
Tutar
5.000.5.000.-

Yukarıda tasvir edilen durum çok istisnai olmakla birlikte, oluşabilecek tüm değerleme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi gereği düşünülerek
işleme alınmıştır. Böyle bir durumda hazine bonosunun dönem sonu hesaplanan gerçeğe uygun değeri 165.000 TL., itfa edilmiş maliyet değeri
160.000 TL. ve elde etme maliyeti ise 170.000 TL.’dir. Değerleme işleminde gerçeğe uygun değer esas alınacağından, gerçeğe uygun değer ile
elde etme maliyeti arasındaki değer azalış tutarı belirlenerek, değer düşüklüğü 820 nolu Kâr /Zarar hesabına yansıtılır.
Yukarıda gerçekleşen değerleme işlemi vadeye kadar elde tutma amacıyla alınmış bir menkul değer için yapılmış olsaydı, değer azalışı (İtfa
Edilmiş Maliyet Değeri - Elde Etme Maliyeti) 10.000 TL. olarak gerçekleşecekti ve tutar aynı şekilde ilgili Kâr /Zarar hesabına yansıtılacaktı.
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820 KARŞILIK ve DEĞER DÜŞME GİDERLERİ
- Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
038 MENKUL DEĞERLER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI
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VI. DURUM
31.03.2010 tarihi itibariyle hazine bonolarının, itfa edilmiş maliyet değerinin 160.000 TL. ve gerçeğe uygun değerinin 165.000 TL. olduğu tespit
edilmiştir. Hazine bonosunun elde teme maliyeti ise 170.000 TL.’dir.
Elde Etme Maliyeti > İtfa Edilmiş Maliyet Değeri > Gerçeğe Uygun Değer
170.000 TL. >
165.000 TL.
>
160.000TL.
Böyle bir durumda yapılması gereken muhasebe kaydı da şöyledir:
Borç
Alacak
Açıklama
Tutar
Tutar
820 KARŞILIK ve DEĞER DÜŞME GİDERLERİ
- Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
038 MENKUL DEĞERLER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI

10.000.10.000.-
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Yukarıda tasvir edilen durum çok istisnai olmakla birlikte, oluşabilecek tüm değerleme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi gereği düşünülerek
işleme alınmıştır. Böyle bir durumda hazine bonosunun dönem sonu hesaplanan gerçeğe uygun değeri 160.000 TL., itfa edilmiş maliyet değeri
165.000 TL. ve elde etme maliyeti ise 170.000 TL.’dir. Değerleme işleminde gerçeğe uygun değer esas alınacağından, gerçeğe uygun değer ile
elde etme maliyeti arasındaki değer azalış tutarı belirlenerek, değer düşüklüğü 820 nolu Kâr /Zarar hesabına yansıtılır.
Yukarıda gerçekleşen değerleme işlemi vadeye kadar elde tutma amacıyla alınmış bir menkul değer için yapılmış olsaydı, değer azalışı (İtfa
Edilmiş Maliyet Değeri - Elde Etme Maliyeti) 5.000 TL. olarak gerçekleşecekti ve tutar aynı şekilde ilgili Kâr /Zarar hesabına yansıtılacaktı.
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Örnek 3: X Bankası 10.04.2010 tarihinde Hazine Bonolarını 190.000
TL.’ye nakit olarak satmıştır. (Satış işlemi I. Durumda gerçekleştirilen dönem sonu işlemleri dikkate alarak muhasebeleştirilecektir)
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010 KASA
414 SERMAYE YEDEKLERİ
032 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER

Borç
Tutar
190.000.5.000.-

175.000.-

222 DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI
- Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler
750 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI
998 DİĞER BİLANÇO DIŞI HES. BORÇLAR
- Serbest Hisse Senedi ve Tahvil Verenler
996 DİĞER BİLANÇO DIŞI HES. ALACAKLAR
- Serbest Hisse Senedi ve Tahvil Cüzdanı

Alacak
Tutar

15.000.5.000.200.000.200.000.-

* Bu kayıtta hazine bonusunun Nisan ayında iskonto değeri üzerinden
10 günlük faiz geliri ihmal edilmiştir. Ayrıca 31.03.2010 tarihinde hesaplanan reeskontun ertesi gün ters kayıt yoluyla iptal edilmeyerek hesapta
bırakıldığı varsayılmıştır.
Satış işleminde öncelikle menkul değerin satış bedeli 010 nolu hesabın
borcuna kaydedilir. Ardından menkul değerin takip edildiği 032 nolu hesaptan dönem sonu değer artışı da dikkate alınarak çıkış yapılarak, artışın
takip edildiği 414 nolu özkaynak hesabının borcuna kayıt yapılır. Sonrasında dönem sonunda hesaplanan itfa edilmiş değerin takip edildiği 222
nolu hesabın alacağına kayıt yapılır. Son olarak satıştan elde edilen kâr 750
nolu Kâr /Zarar hesabına aktarılır. Ayrıca menkul değerin nominal değer
üzerinden takip edildiği nazım hesaplarda ters kayıt ile kapatılır.
Yukarıda gerçekleşen satış işlemi vadeye kadar elde tutma amacıyla
alınmış bir menkul değer için yapılmış olsaydı, 030 nolu hesaptan çıkış,
elde etme maliyeti üzerinden gerçekleşecekti. Diğer işlemlerde herhangidir fark bulunmamaktadır.
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4. SONUÇ
TMSK tarafından UMS 39 standardının Türkçeye çevrilmesi ile
31.03.2006 tarihinde yayınlanan TMS 39 standının banka muhasebesine getirmiş olduğu en önemli değişiklik “Gerçek Değer Muhasebesi”dir.
Gerçek değeri esas alarak yapılan muhasebe işlemleri sonucu ortaya çıkan
finansal tablolar, bankaların finansal yapısını ve değerini daha gerçekçi
ve güncel göstermektedir. Bu durum yöneticilerin ve yatırımcıların doğru
kararlar almasında da önemli katkılar sağlayacaktır. TMS 39 ile birlikte
toplam 8 adet standartta gerçek değer muhasebesi ile ilgili çeşitli düzenlemelere rastlamak mümkündür.
Menkul değerler, bankaların varlıkları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Menkul değerleri elde tutma amacına göre “Vadeye Kadar Elde
Tutulacak Menkul Değerler” ve “Satılmaya Hazır Menkul Değerler” olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. TMS 39 standardının şartları
uyarınca Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerin dönem sonu
değerleme işlemleri İtfa Edilmiş Değer dikkate alınarak, tarihi değer muhasebesine göre muhasebeleştirilir. Satılmaya Hazır Menkul Değerlerin
dönem sonu değerleme işlemleri ise, Gerçeğe Uygun Değer dikkate alınarak gerçek değer muhasebesine göre muhasebeleştirilir.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerin takibi “030 Alım
Satım Amaçlı Menkul Değerler Hesabı”nda yapılmaktadır. Menkul değer
satın alındığında “Elde Etme Maliyeti” üzerinden hesabın borcuna, satıldığında ise yine “Elde Etme Maliyeti” üzerinden hesabın alacağına kaydedilir. Satış sonucu ortaya çıkan farklar ise ilgili Kâr /Zarar hesaplarına
aktarılır. Dönem sonlarında ise menkul değerlerin “İtfa Edilmiş Maliyet
Değerleri” hesaplanır ve “Elde Etme Maliyeti” ile karşılaştırılması sonucu
ortaya çıkan artış veya azalışlar, ilgili Kâr /Zarar hesaplarına aktarılır. Bu
tür menkul değerler bilançoda “Elde Etme Maliyetleri” üzerinden takip
edilir ve tüm bu işlemler tarihi değer muhasebesi prensipleri çerçevesinde
gerçekleştirilir.
SHMD’lerin takibi “032 Satılmaya Hazır Menkul Değerler” hesabında yapılmaktadır. Menkul değer satın alındığında “Elde Etme Maliyeti”
üzerinden hesabın borcuna, satıldığında veya itfa edildiğinde ise “Gerçeğe
Uygun Değeri” üzerinden hesabın alacağına kaydedilir. Aktif nitelikli bu
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hesapta, ilgili menkul değerler gerçeğe uygun değerleri üzerinden hareket görür. Menkul değerler TMS 39 hükümleri çerçevesinde her dönemin
sonunda değerlemeye tabi tutulur ve değerleme farkları ilgili özkaynak
kalemlerine intikal ettirilir. SHMD’lerin etkin faiz oranı yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş bedelinden doğan farklar ise kar/zarar ile ilişkilendirilir. SHMD’lerin iskonto ve primleri, etkin faiz oranının hesaplanmasında
dikkate alınarak faiz gelirinin bir parçası olarak gelir tablosuna yansıtılır.
Bu tür menkul değerler bilançoda “Gerçeğe Uygun Değeri” üzerinden takip edilir ve tüm bu işlemler standardın önerdiği gerçek değer muhasebesi
prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
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İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE
GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ
Mehmet KARADURMUŞ*

II-4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞVERENİN
BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI:
4857 Sayılı İş Kanunun 25.maddesinde “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlığı adı altında, işçilerin iş sözleşmelerinin bildirimsiz fesih halleri, Dört ayrı bentte düzenlenmiştir. 25.maddenin 2.bendinde,
“Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:” başlığı
altında bildirimsiz ve tazminatsız (ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeksizin)
derhal fesih hali, 9 ayrı fıkrada sıralanmıştır. Çalışma hayatındaki bildirimsiz derhal fesih halleri 9 ayrı fıkrada belirtilen durumlarla sınırlı olmadığından, madde başlığındaki “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan
haller ve benzerleri” ifadesi ile benzer nitelikteki fesih halleri de bent
kapsamına alınmıştır. 25/II deki 9 fıkraya dayanılarak, işçilerin iş sözleşmelerinin feshi halinde, İş kanununun 17.maddesinde belirtilen ihbar
öneli (süresi) verilmesi veya ihbar tazminatı ödenmesine, yine 1475 Sayılı
Eski iş Kanununun yürürlükte bulunan 14.maddesine göre kıdem tazminatı
ödenmesi gerekmeyecektir.
4857 Sayılı Kanunun 25.maddesinin I, III ve IV.Bentlerinde yer alan,
1. Sağlık Sebepleri, 3.Zorunlu Sebepler, 4 .İşçinin gözetim altına alın*
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I-Giriş:
İşçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından bildirimli olarak fesih
edilmesi sırasında, 4857 Sayılı Kanunun 17.maddesine göre ihbar öneli
ve 56.maddesindeki yıllık ücretli izin kullandırılması yükümlüğünün ne
şekilde işçi ve işverenlerin ortak yararı gözetilerek çözümleneceği, başka
bir deyişle, İzin süresi ile ihbar süresinin içe, içe geçip geçemeyeceği, hususları ile iş günlerinde işçilere verilecek iş arama izin konusu 4857 Sayılı
İş Kanuna göre değerlendirilecektir.
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ması veya tutuklanması, hallerinin ortaya çıkması halinde, işveren her bendeki bekleme sürelerine uyumak şartıyla, kıdem tazminatı ödeyerek işçilerin iş sözleşmesini ihbar tazminatı ödemeksizin ve ihbar öneli (süresi)
vermeksizin derhal fesih hakkına sahip bulunmaktadır.
Burada belirtilen, “Bildirimsiz(ihbarsız) fesih hakkı” ifadesi, işverenin
fesih işlemini, işçiye duyurmaktan, tebliğ etmekten kaçınmak anlamına
gelmemekte, sadece fesih işleminin derhal yapılması anlamını taşımaktadır. Fesih işleminin 4857 Sayılı Kanunun 109.maddesine göre yazılı olarak
yapılması, işverene fesih işleminin yapıldığı hususunda ispat aracı kazandırmaktadır.
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III-4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞVERENİN
BİLDİRİMLİ FESİH HAKKI:
İşyerinde Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmakta olan işçilerin iş
sözleşmelerinin İşveren tarafından 4857 Sayılı Kanunun 25.maddesi kapsamı dışında yapılacak tüm fesihler İş Kanununun 17.maddesine göre bildirimli fesih halleri olarak değerlendirilmektedir.
İş Kanununun 17.maddesinde her işçinin işyerindeki mevcut hizmeti
süresine (kıdemine) göre verilecek ihbar (bildirim) süreleri 2 hafta ile 8
hafta arasında düzenlenmiştir. Madde metnindeki düzenlemeye göre,
İşi altı aydan az sürmüş olan işçilere 2 hafta,
İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçilere 4 hafta,
İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçilere 6 hafta,
İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçilere 8 hafta,
Öncesinden fesih bildiriminin yapılaması gerekmektedir
17.maddenin 3. Fıkrasında Bu süreler asgari olup, sözleşmeler ile artırılabilir.” Dendikten sonra, 4.fıkrada Bildirim şartına uymayan taraf,
bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.” Düzenlemesi ile, kanun koyucu, işverene işçilerin iş sözleşmesinin
bildirimli olarak feshi sırasında, ya ihbar süresi kadar bekleyerek işçiyi
çalıştırma, yada, bekleme süresine isabet eden ücretin tazminat adı altında
ödemesini tercih etme imkanı vermektedir.
İşçinin iş sözleşmesini derhal fesih etmek isteyen işveren, işçinin işyerindeki mevcut hizmet süresine ilişkin ücretini, ihbar tazminatı olarak
peşin ödemek zorundadır.
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İşverenin, işçinin iş sözleşmesini derhal bildirimli fesih etmek yerine, ihbar süresi kullandırarak, ihbar süresi sonunda fesih işlemini yapmak
istediği taktirde, 4857 Sayılı Kanunun 27.maddesindeki iş arama izin
yükümlülüklerine uyması gerekmektedir.

a-İş Arama İzninin iş günlerinde 2’şer saatlik olarak Kullanılmasında
Yıllık İzin:
İhbar süresi kullandırılacak şekilde feshin benimsenmesi halinde, işçi
kendisine tanınan 2 saatlik iş günlerindeki ücretli iş arama iznini toplucu kullanmak istediğini yazılı olarak işverene bildirmediği taktirde, İşçi
ihbar süresi içerisinde normal çalışmasını sürdürerek, günlük 2 saatlik iş
arama iznini mesai saatleri içerisinde işyerinde çalışmayarak (işyerinden
ayrılarak) kullanacaktır. İşçinin bu şekilde ihbar süresinde çalışırken ve
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IV-İHBAR SÜRESİ, İŞ ARAMA İZNİ VE YILLIK İZİN SÜRESİ:
4857 Sayılı Kanunun 27.maddesinde: ”Bildirim süreleri içinde, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde
ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini
birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.
İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye
ilişkin ücret işçiye ödenir.
İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırıldığı
sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.” Hükmü ile işverenin ihbar süresi
kullandırarak, bildirimli fesih şeklini tercih etmesi halinde, ihbar süresi
içerisinde, işçiye iş günlerinde en az 2 saat ücretli iş arama izini verme yükümlüğü getirilirken; İşçiye de iş günlerde kullanacağı iki saatlik iş arama
iznini, işçi yararına kullanılmasını temin bakımından, “işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.” Hükmü ile işçiye iş
arama izinini iş günlerinde 2’şer saatlik parçalar halinde kullanmak yerine,
topluca kullanabilmesi için tercih yapma imkanı tanımaktadır.
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günlük iş arama iznini kullanmakta iken, kullanmadığı yıllık ücretli izinin
kullandırılması mümkün olmamaktadır. Yıllık ücretli izin kullandırılması
yükümlüğü ile ücretli işi arama izini kullandırılması yükümlülükleri birbirinden ayrı yükümlülükler olup, bir yükümlüğün yerine getirilmesi diğer
yükümlüğün yerine getirilmesini ortadan kaldırmamaktadır. İşçiye ihbar
süresi sırasında yıllık ücretli izin kullandırılması halinde, işçi 4857/27.m.
deki iş arama iznini kullanmamış olacağından, kullanılmayan iş arama izin
süresine ilişkin ücretin %100 zamlı olarak ödenmesi gerekecektir.
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b-İşçinin İş Arama İzninin Topluca Kullanılmasında Yıllık İzin
Süresi:
İşçi 4857 Sayılı Kanunun 27.maddesiyle kendisine tanınmış ve verilmiş olan günlük iş arama iznini işverene yazılı olarak bildirerek topluca
kullanmak istediğinde, İşçi işyerindeki hizmetine göre, 17.maddesindeki
ihbar süresindeki her işgünü için 2 saat olmak üzere kullanacağı toplam
iş arama izini talep ederek, iş arama izinini aşan bakiye ihbar süresinde
normal çalışmasına sürdürerek, süre sonunda da toplu iş arama iznini günlük olarak kullanacak, çalıştığı ihbar süresinin ve çalışmadığı iş arama izin
süresinin ücreti tam olarak ödenecektir.
İşçinin toplu iş arama izin süresini aşan ihbar süresi içerisinde işyerinde fiilen çalıştığı devrede kullanmadığı yıllık ücretli izini bulunuyorsa,
yıllık ücretli izinin kullandırılmasında, hukuki bir engel bulunmadığı gibi,
Bu uygulamada işçinin bir hak veya yarar kaybı da olmayacaktır.
Örnek; İşyerinde 4 yıldır çalışmakta olan ve bir yıllık kullanmadığı yıllık ücretli izin hakkı bulunan bir işçinin, iş sözleşmesinin ihbar öneli kullandırılacak biçimde feshinin yapılacağının işçiye bildirilmesi, işçinin de
günlük 2 saatlik iş arama iznini topluca kullanacağını işverene bildirmesi
durumunda, İşçiye .4857/17.m. göre 56 günlük ihbar süresinin verileceği,
bu süre içerisinde 8 hafta tatili ve 48 işgünü olduğu dikkate alındığında,
işçinin topluca kullanacağı iş arama izni 48x2=96 saat:7,5=12,8 gün, işçi
yararı ilkesi ile yuvarlama yapıldığında,Topluca kullanılacak iş arama süresi 13 gün olacaktır. İşçinin toplam ihbar süresinde çalışacağı süre de 43
gün olmaktadır. İşçinin 43 günlük çalışacağı ihbar süresinde kullanmadığı
bir yıllık ücretli izinini 14 işgünü olarak kullanmasında kanuni bir engel
bulunmamaktadır.
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V-SONUÇ:
İşçilere ihbar süresi kullandırılacak şekilde, iş sözleşmelerinin fesihi
işlemlerinde, işçinin 4857 Sayılı İş Kanununun 27.maddesindeki iş arama
iznini toplucu kullanmak istediğinde, çalıştığı ihbar süresi içerisinde yıllık
ücretli izinin kullanılmasında, ihbar süresinin yıllık izin süresini kapsamasında (iç içe geçmesinde) hukuki bir engel bulunmadığı gibi, bu uygula-
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c-İş Günleri ve Toplu İş Arama İzin Süresi:
İşçilerin işyerinde çalıştığı normal çalışma günlerine iş günü denilmektedir. 4857 Sayılı Kanunun 3.maddesinde, “Genel bakımdan çalışma
süresi hafta en çok kırkbeş saattir.Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır”
Denmekte. Aynı kanunun Hafta tatili başlığını taşıyan 46.maddesinde de;
”Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce
63.maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olma koşulu ile yedi
günlük bir zaman dilimi içinde en az yirmidört saat dinlenme (hafta
tatili) verilir.” Denmektedir. Bu düzenlemelere göre işçiler haftanın 6 gününde günlük 7,5 saat üzerinden çalışarak, 7.gün ücretli hafta tatili kullanmaktadır. İşçilerin çalıştıkları Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma
ve Cumartesi günleri iş günü olarak adlandırılmaktadır. İşçilerin cumartesi
günleri çalışması gereken 7,5 saatlik çalışma süresini, haftanın diğer 5 gününde 9 saat çalışmak suretiyle cumartesi günleri izin kullanması, cumartesi gününün iş günü niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca, genel
tatil ve milli bayram günlerinde ister çalışılsın, ister tatil yapılsın, iş günü
olarak değerlendirilmemektedir.
İşçiye topluca iş arama izininin hesaplaması sırasında, Kullanılan
ihbar süresinin her 7 günlük zaman dilimine karşılık 1 günlük, hafta tatil
gün sayısının ve ayrıca ihbar süresine rastlayan genel tatil günleri varsa,
bu günlerin toplanarak, kullanılacak ihbar süresinden düşülerek iş günü
sayısının tespitinden sonra, iş günü sayısının iki ile çarpılarak, kullanılacak toplu is arama izin süresi bulunmalıdır. 4857 Sayılı Kanunun 53.maddesinde belirtilen izin sürelerinin aynı kanunun 56.maddesi gereğince iş
günü olarak kullandırılması gerektiğinden, aynı yaklaşımla iş günleri ve
tatil günleri tespitinin yapılarak yıllık ücretli izin kullandırılmalıdır.
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mada işçinin hak ve yarar kaybı da olmayacaktır. İşçinin iş arama iznini
çalışılan her gün için 2 saat olarak kullanmayı tercih etmesi durumunda
ise; kullanılan ihbar süresi içerisinde yıllık ücretli izinin kullandırılması
halinde, işçi iş arama izinini kullanmamış olacağından, kullandırılmayan
iş arama izin süresinde işçinin çalıştırılmış gibi değerlendirilerek, iş arama
izin süresine ilişkin ücretinin %100 zamlı olarak ödenmesi gerekecektir.
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İŞE İADE DAVALARI VE SONUÇLARI
Cumhur Sinan ÖZDEMİR*

Giriş
İş güvencesi, işçinin işini güvence altına almak amacıyla işverenin
keyfi olarak fesih hakkını kullanmasına karşı fesih hakkını sınırlayan ve
*
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Öz
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi
olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve
kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı
veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği
veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.
Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.
İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını
ispatla yükümlüdür.
İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin
geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak
zorundadır. İşe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminatı düzenleyen İş Kanunu hükmü emredici nitelikte olup işe başlatılmama halinde
belirlenecek tazminat yasal sınırlar içinde aylık çıplak brüt ücret üzerinden
hesaplanmalı ve asgari sınırdan uzaklaşılması halinde de gerekçesi ve nedeni açıklanmalıdır.
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sadece işçinin kullanabileceği haklardan oluşan bir düzenlemedir. 4857
sayılı İş Kanunu 18,19,20 ve 21.maddeleri iş güvencesi hükümlerini düzenlemiştir.
İş Kanununda yer alan iş güvencesi hükümleri ile korumasız durumda
bulunan işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi geçerli bir nedene bağlanmış,
işçiye feshin geçersizliği ve işe iade konusunda yargı yoluna başvurma
imkânı getirilmiştir(Özdemir,2011).
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Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi
olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Altı aylık
kıdem hesabında İş Kanunu 66. maddesindeki süreler dikkate alınır.
Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek” için işveren aleyhine idari veya adli
makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik,
doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
e) 74.maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
f) Hastalık veya kaza nedeniyle öngörülen bekleme süresinde işe
geçici devamsızlık. İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı
işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi
sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.
İş sözleşmesinin feshi için geçerli sebebe dayandırılması zorunluluğu
için işyerinde otuz veya daha fazla işçi çalıştırılması gerekir ancak İş Kanunu 18.maddesi nispi emredici bir madde olup, taraflar her zaman işçi
lehine bunun aksini kararlaştırabilirler (Yrg.9.HK:2005/19404).

İşçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için en az altı aylık kıdeminin bulunması şarttır(Yrg.9.HK:2004/22392). İş güvencesinden
yararlanacak işçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir (Yrg.9.HK:2003/14623).
İşçinin yeterliliğinden ve davranışlarından kaynaklanan geçerli sebepler işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen sebeplerdir. Örneğin;
1. Benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma
2. Beklenenden daha düşük performansa sahip olma
3. İşe yoğunlaşmasının giderek azalması
4. İşe yatkın olmama
5. Öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği
6. İşverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak
7. İşyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından
borç para istemek
8. Arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak
9. İşini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine
getirmek
10. İşyerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek bir biçimde diğer kişilerle ilişkilere girmek
11. İşin akışını durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri yapmak
12. Sık sık işe geç gelmek ve işini aksatarak işyerinde dolaşmak
13. Amirleri veya iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek
14. Sıkça ve gereksiz yere tartışmaya girişmek vb.
İşçinin yetersizliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler
ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebepler olarak
feshe neden olabilirler. İşçinin davranışı, işyerindeki üretim ve iş ilişkisi
sürecine herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz.
Geçerli sebeplerle fesih işçi ile bağlantısı olmaksızın da işletmenin,
işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler olarak ortaya çıkabilir.
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Örneğin;
Sürüm ve satış olanaklarının azalması
2. Talep ve sipariş azalması
3. Enerji sıkıntısı
4. Ülkede yaşanan ekonomik kriz
5. Piyasada genel durgunluk
6. Dış pazar kaybı
7. Ham madde sıkıntısı gibi sebeplerle işyerinde işin sürdürülmesinin olanaksız hale gelmesi
8. Yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması
9. İşyerinin daraltılması
10. Yeni teknolojinin uygulanması
11. İşyerlerinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi
12. Bazı iş türlerinin kaldırılması vb.
1.
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Sözleşmenin Feshinde Usul
İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve
kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. İşverenin İş Kanunu 25/II. maddesi
şartlarına uygun fesih hakkı saklı olmak şartı ile hakkındaki iddialara karşı
savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez (Yrg.9.HK:2004/25974).
Yazılı bildirim İş Kanunu 109.maddesi gereği ilgiliye yazılı olarak ve
imza karşılığında yapılacaktır. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa,
durum o yerde tutanakla tespit edilecektir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligatlarda ise bu kanun hükümleri uygulanacaktır.
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Fesih Bildirimine İtiraz
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği
veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.
Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.
İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını
ispatla yükümlüdür.
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Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin
geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak
zorundadır.
İşe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminatı düzenleyen İş
Kanunu hükmü emredici nitelikte olup işe başlatılmama halinde belirlenecek tazminat yasal sınırlar içinde aylık çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanmalı ve asgari sınırdan uzaklaşılması halinde de gerekçesi ve nedeni
açıklanmalıdır (Yrg.9.HK:2004/258).
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İş sözleşmesinin haklı ya da geçerli nedenle feshedildiğinin ispat yükümlülüğü işverene yükletilmiştir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Başka bir anlatımla
yasa koyucu önce genel kanıt kuralının aksine işverene bir kanıt yükü getirmiş ancak işverenin bu kanıt yükünü yerine getirmesinden sonra işçinin
feshe ilişkin gerçek sebep iddiasını da kanıtlamasına olanak tanıyarak genel kanıt kuralına dönmüştür. Kendisine ispat yükü düşmeyen taraf karşı
(kendisine ispat yükü düşen) tarafın iddiasını (olguyu) ispat etmesini bekleyebilir. Kendisine ispat yükü düşen taraf iddiasını ispat edemezse diğer
(kendisine ispat yükü düşmeyen taraf) tarafın onun iddiasının aksini (hilafını) ispat etmesine gerek yoktur. O olgu ispat edilmemiş (yani dava bakımından yok)sayılır. Fakat kendisine ispat yükü düşmeyen taraf, ispat yükü
kendisinde olan (diğer)tarafın iddiasını ispat etmesini beklemeden onun
iddiasının hilafını ispat için delil gösterebilir. İşte bu delile, karşı (mukabil)
delil denir. Ancak, ispat yükü kendisinde olmayan taraf, karşı delil göstermekle ispat yükünü kendi üzerine almış sayılmaz (Yrg.9.HK:2006/17539).
İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Başka bir anlatımla yasa koyucu önce genel kanıt
kuralının aksine işverene bir kanıt yükü getirmiş ancak işverenin bu kanıt
yükünü yerine getirmesinden sonra işçinin feshe ilişkin gerçek sebep iddiasını da kanıtlamasına olanak tanıyarak genel kanıt kuralına dönmüştür.
Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar
verir (Özdemir,2009).
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İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye
en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle
yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da
belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en
çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.
İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile
kıdem tazminatı, yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.
İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak
zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış
olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları
ile sorumlu olur.
4857 sayılı İş Kanunu 21.maddesinde belirtilen hükümler sözleşmelerle hiçbir suretle değiştirilemez, diğer bir ifade ile artırılamaz. Aksi yönde
sözleşme hükümleri geçersizdir. Toplu iş sözleşmelerine bu yönde konulan
hükümler geçersizdir.Bunlar;
a) Feshin geçersiz sayılması halinde işyerinde çalıştırılmayan işçiye ödenmesi gereken en az dört ay en çok 8 aylık ücret tutarındaki
tazminat,
b) Fesih işlemine karşı yargı yoluna başvurulduğu sürede işçiye
ödenecek en çok dört aya kadar ücreti ile diğer hakları,
c) Feshin geçersizliği işe başlatılan işçiye peşin ödenen bildirim
süresine ait ücretin iadesi ve yapılacak ödemelerden mahsubu.
d) İşe başlatılmayan işçiye ödenmemiş bildirim süresine ait ücret.
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İşe İade Davasında Hak Düşürücü Süre
İş Kanunu 20.maddesinde düzenlenen “…işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir…” bir aylık süre hak düşürücü süredir. Bu sürenin
geçirilmesinden sonra dava açılamaz ve yapılan fesih, geçerli bir feshin
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İşe İade Davası Açan İşçinin Boşta Geçirdiği Süre İçin İsteyebileceği Ücret ve Haklarda Sınır
İş Kanunu 21.maddesi “İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya
gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi
bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir
ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık
ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur…” hükmünde öngörülen
4 aylık süre; iş sözleşmesinin feshinin tebliğinden itibaren bir ay içinde
dava açma süresi, iki aylık yargılama süresi ve bir aylık Yargıtay süresinin
toplamından oluşur.
İş Kanunu 21.maddesi “…kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer
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tüm sonuçlarını doğurur. Bir aylık hak düşürücü süre fesih bildiriminin
tebliği tarihinden itibaren başlar. Uygulamada ise bir aylık sürenin iş sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren başladığı kanaati yaygındır.
Fesih bildiriminin sonuçlarını doğurmadan ihbar süresi dolmasa da
bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade davasının açılması koşulunun aranması gerekir (Yrg.9.HK:2005/632). Diğer bir ifadeyle davanın
süresinde açılıp açılmadığının tespitinde işçiye yapılan fesih bildiriminin
tarihi dikkate alınmalıdır (Yrg.9.HK:2004/17483).İşe iade davasının özelliği nedeniyle başka talep ve davaların işe iade ile birlikte görülmesi ve
karara bağlanması mümkün değildir (Yrg.9.HK:2005/2984).
Örneğin; İşçi A…40 işçinin istihdam edildiği işyerinde 2 yıldır çalışmaktadır.02.08.2011 tarihinde işveren tarafından işçi A… 42 gün ihbar
öneli verilerek iş sözleşmesinin feshedildiği yazılı olarak tebliğ edilmiştir.
İş sözleşmesi 13.09.2011 tarihinde sona erecektir. İşçi A…fesih gerekçesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle işe iade davası açacaktır. Bu durumda,
fesih bildiriminin tebliği 02.08.2011 tarihinde yapıldığına göre, işçi A…
31.08.2011 tarihi mesai bitimine kadar dava başvurusunu yapması gerekmektedir. İşçi A…iş sözleşmesinin sona erme (13.09.2011) tarihini beklemesi durumunda, işe iade davası açabilmesi için tanınan bir aylık hak
düşürücü süre dolacağından işe iade davası açamayacaktır.
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hakları ödenir…” hükmü gereği kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer
hakları ödenecektir.
İş mahkemelerinin iş yükü nedeniyle iş sözleşmesinin feshinin geçersizliği nedeni ile açılan davaların 2 aylık süre içinde bitirilmesi kanaatimce mümkün olmadığı gibi, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nde de ağır iş yükü
nedeni ile bir aylık süre içinde kesin olarak karara bağlanamamaktadır.
Bu durumdaki işçiler mahkeme kararının kesinleşmesine kadar 4 aydan
fazla geçirdiği sürenin ücretini de işverenden alabilir mi? sorusu gündeme
gelecektir.
İş Kanunu 21.maddesi hükmü çok açık bir düzenleme öngörmektedir. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok
dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödeneceği, işçinin çalışmadan boşta geçirdiği sürelere ilişkin 4 aylık ücretinin ve diğer
haklarının işverence ödenmesi hükmünün sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemeyeceği, aksi yöndeki sözleşme hükümlerinin de geçersiz olacağı belirtilmiştir. Bu durumdaki işçiler mahkeme kararının kesinleşmesine
kadar 4 aydan fazla boşta geçirdiği sürelere ilişkin ücret ve diğer haklarını
işverenden talep edemez. Anayasa Mahkemesi (2008/181) kararında da
belirtildiği üzere işe iade davası açan işçinin boşta geçirdiği süre için isteyebileceği ücret ve haklarda sınır 4 aydır.

310

İşe İade Davası Sonucu Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılacak
Bildirimler
4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulandığı otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi bulunan işçinin belirsiz süreli iş
sözleşmesinin geçerli sebep gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli
olmadığı mahkeme veya özel hakemce tespit edilerek feshin geçersizliğine
karar verilmesi halinde:
a) İşçiyi başvurusu halinde bir ay içinde işe başlatmayan işverence
işçiye ödenen ve mahkeme veya özel hakemce belirlenen en az dört,
en çok sekiz aylık ücreti tutarındaki tazminatın, niteliği itibariyle ücret sayılabilecek bir kazanç durumunda olmaması, esasen işe başlatılmayan sigortalının, başlatılmama nedeniyle sigortalılık vasfının da
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İşe Başlatmama Tazminatı Üzerinden Gelir Vergisi Tevkifatı
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 61.Maddesine göre ücret; işverene tabi
ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para
ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı
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kalmaması, ödenecek paraların işçiyi himaye gayesine ve işverene işe
başlatmama nedeniyle verilen bir medeni ceza niteliğinde olması nedenleriyle prime tabi tutulmaz.
b) İşe başlatılsın veya başlatılmasın işçiye çalıştırılmadığı süre için
ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarından iş kazaları
ve meslek hastalıkları ile işsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere
tüm sigorta kollarına ait primler kesilerek bu süreler hizmetten sayılır.
c) İşçi işe başlatıldığında bildirim süresine ait (ihbar) ücreti ile kıdem tazminatı peşin olarak ödenmiş ise işçiye ödenecek en çok dört
aya kadar olan ücret ve diğer alacaklarından mahsup edileceğinden,
bildirim süresine ait (ihbar) ücret ile kıdem tazminatının prime tabi tutulmaması nedeniyle, işçiye işe başlatılması halinde ödenecek en çok
dört aya kadar olan ücret ve diğer hakları mahsup edilmemiş haliyle
prime tabi tutulur ve bu süreler prim ödeme gün sayısından sayılır.
d) İşe başlatılmayan ve bildirim süresi verilmemiş veya bildirim
süresine ait ücreti peşin ödenmemiş işçiye, bu sürelere ait olarak ödenen ücret, ihbar tazminatı niteliğinde olduğundan, prime tabi tutulmaz.
e) Sigortalıların iş sözleşmelerinin feshinin geçersizliğine karar
verilmesi ile işverenin bu konudaki tasarrufu geçersiz kabul edildiğinden, bu durumda sigortalı aynı işyerinde işe başlasın veya başlamasın,
sözleşmenin feshedildiği tarih itibariyle işverenlerden ayrıca sigortalı
tekrar işe giriş bildirgesi istenilmez.
f) Mahkeme kararının kesinleşmesine kadar işçiye çalıştırılmadığı
süre için en çok dört aya kadar doğan ücret ve diğer hakların sigorta
primine dâhil edilerek ve mahkeme kararının kesinleştiği tarihi izleyen ayın 23’üne kadar prim belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna
verilmesi gerekir.
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veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş
bulunması onun mahiyetini değiştirmez.
Bu Kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır:
1. 23. maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan
emeklilik, malüliyet, dul ve yetim aylıkları;
2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler;
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye
meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda
sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla ödenen
veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye
memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para,
ayın ve menfaatler;
5. Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para,
ayın ve menfaatler;
6. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler
ve sağlanan menfaatler.
Yasal düzenlemede de belirtildiği üzere ücretin;işverene ba lı olma,belirli
bir işyerine bağlı olma,ödemenin hizmet karşılığı yapılması,olmak üzere 3
unsuru vardır.
Çalışma ilişkisinin sona erdirilmesiyle çalışanlara ödenen bedel ise çalışma karşılığı ödenen bedel ise çalışma karşılığı ödenen bir bedel (ücret)
değil mahkeme kararıyla takdir olunan tazminat ödemesi niteliğindedir.
Sözleşmenin feshinin geçersizliğine ve çalışanın işe iadesine karar verilmesi üzerine işe başlama istemiyle başvurulmasına karşın işe başlatmayan işverene aleyhine hükmolunan tazminatın ödenmesi, iş sözleşmesinin
tarafları arasındaki çalışma ilişkisinin sona ermesi sonucunu yaratmaktadır
(Danıştay 2007/414).
İşe başlatmama tazminatının ücret kavramına ilişkin üç unsuru da taşımaması ve Gelir Vergisi Kanunu 61.maddesi dışında kalması sebebiyle
94.madde uyarınca vergi tevkifatı yapılması yasal değildir.
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Sonuç
İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve
kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. İşverenin İş Kanunu 25/II. maddesi
şartlarına uygun fesih hakkı saklı olmak şartı ile hakkındaki iddialara karşı
savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.
Geçerli fesih için söz konusu olabilecek sebepler, işçinin iş görme borcunu kendisinden kaynaklanan veya işyerinden kaynaklanan sebeplerle
ciddi bir biçimde olumsuz etkileyen ve iş görme borcunu gerektiği şekilde
yerine getirmesine olanak vermeyen sebepler olabilecektir.
4857 sayılı İş Kanunu 21.maddesi geçersiz nedenle yapılan feshin sonuçları arasında kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre içinde
en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödeneceğini hükme bağlamıştır. Yasanın düzenlemesi gereği 4 aya kadar ücret ve diğer yasal haklarının ödenmesine karar verilen süre; İhbar, kıdem tazminatı
ve yıllık ücretli izin alacağının hesabında nazara alınacaktır.
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İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE
GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ
Mehmet KARADURMUŞ*

II-4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞVERENİN
BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI:
4857 Sayılı İş Kanunun 25.maddesinde “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlığı adı altında, işçilerin iş sözleşmelerinin bildirimsiz fesih halleri, Dört ayrı bentte düzenlenmiştir. 25.maddenin 2.bendinde,
“Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:” başlığı
altında bildirimsiz ve tazminatsız (ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeksizin)
derhal fesih hali, 9 ayrı fıkrada sıralanmıştır. Çalışma hayatındaki bildirimsiz derhal fesih halleri 9 ayrı fıkrada belirtilen durumlarla sınırlı olmadığından, madde başlığındaki “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan
haller ve benzerleri” ifadesi ile benzer nitelikteki fesih halleri de bent
kapsamına alınmıştır. 25/II deki 9 fıkraya dayanılarak, işçilerin iş sözleşmelerinin feshi halinde, İş kanununun 17.maddesinde belirtilen ihbar
öneli (süresi) verilmesi veya ihbar tazminatı ödenmesine, yine 1475 Sayılı
Eski iş Kanununun yürürlükte bulunan 14.maddesine göre kıdem tazminatı
ödenmesi gerekmeyecektir.
4857 Sayılı Kanunun 25.maddesinin I, III ve IV.Bentlerinde yer alan,
1. Sağlık Sebepleri, 3.Zorunlu Sebepler, 4 .İşçinin gözetim altına alın*

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi
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I-Giriş:
İşçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından bildirimli olarak fesih
edilmesi sırasında, 4857 Sayılı Kanunun 17.maddesine göre ihbar öneli
ve 56.maddesindeki yıllık ücretli izin kullandırılması yükümlüğünün ne
şekilde işçi ve işverenlerin ortak yararı gözetilerek çözümleneceği, başka
bir deyişle, İzin süresi ile ihbar süresinin içe, içe geçip geçemeyeceği, hususları ile iş günlerinde işçilere verilecek iş arama izin konusu 4857 Sayılı
İş Kanuna göre değerlendirilecektir.
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ması veya tutuklanması, hallerinin ortaya çıkması halinde, işveren her bendeki bekleme sürelerine uyumak şartıyla, kıdem tazminatı ödeyerek işçilerin iş sözleşmesini ihbar tazminatı ödemeksizin ve ihbar öneli (süresi)
vermeksizin derhal fesih hakkına sahip bulunmaktadır.
Burada belirtilen, “Bildirimsiz(ihbarsız) fesih hakkı” ifadesi, işverenin
fesih işlemini, işçiye duyurmaktan, tebliğ etmekten kaçınmak anlamına
gelmemekte, sadece fesih işleminin derhal yapılması anlamını taşımaktadır. Fesih işleminin 4857 Sayılı Kanunun 109.maddesine göre yazılı olarak
yapılması, işverene fesih işleminin yapıldığı hususunda ispat aracı kazandırmaktadır.
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III-4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞVERENİN
BİLDİRİMLİ FESİH HAKKI:
İşyerinde Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmakta olan işçilerin iş
sözleşmelerinin İşveren tarafından 4857 Sayılı Kanunun 25.maddesi kapsamı dışında yapılacak tüm fesihler İş Kanununun 17.maddesine göre bildirimli fesih halleri olarak değerlendirilmektedir.
İş Kanununun 17.maddesinde her işçinin işyerindeki mevcut hizmeti
süresine (kıdemine) göre verilecek ihbar (bildirim) süreleri 2 hafta ile 8
hafta arasında düzenlenmiştir. Madde metnindeki düzenlemeye göre,
İşi altı aydan az sürmüş olan işçilere 2 hafta,
İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçilere 4 hafta,
İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçilere 6 hafta,
İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçilere 8 hafta,
Öncesinden fesih bildiriminin yapılaması gerekmektedir
17.maddenin 3. Fıkrasında Bu süreler asgari olup, sözleşmeler ile artırılabilir.” Dendikten sonra, 4.fıkrada Bildirim şartına uymayan taraf,
bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.” Düzenlemesi ile, kanun koyucu, işverene işçilerin iş sözleşmesinin
bildirimli olarak feshi sırasında, ya ihbar süresi kadar bekleyerek işçiyi
çalıştırma, yada, bekleme süresine isabet eden ücretin tazminat adı altında
ödemesini tercih etme imkanı vermektedir.
İşçinin iş sözleşmesini derhal fesih etmek isteyen işveren, işçinin işyerindeki mevcut hizmet süresine ilişkin ücretini, ihbar tazminatı olarak
peşin ödemek zorundadır.
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İşverenin, işçinin iş sözleşmesini derhal bildirimli fesih etmek yerine, ihbar süresi kullandırarak, ihbar süresi sonunda fesih işlemini yapmak
istediği taktirde, 4857 Sayılı Kanunun 27.maddesindeki iş arama izin
yükümlülüklerine uyması gerekmektedir.

a-İş Arama İzninin iş günlerinde 2’şer saatlik olarak Kullanılmasında
Yıllık İzin:
İhbar süresi kullandırılacak şekilde feshin benimsenmesi halinde, işçi
kendisine tanınan 2 saatlik iş günlerindeki ücretli iş arama iznini toplucu kullanmak istediğini yazılı olarak işverene bildirmediği taktirde, İşçi
ihbar süresi içerisinde normal çalışmasını sürdürerek, günlük 2 saatlik iş
arama iznini mesai saatleri içerisinde işyerinde çalışmayarak (işyerinden
ayrılarak) kullanacaktır. İşçinin bu şekilde ihbar süresinde çalışırken ve

Temmuz - Ağustos 2011

IV-İHBAR SÜRESİ, İŞ ARAMA İZNİ VE YILLIK İZİN SÜRESİ:
4857 Sayılı Kanunun 27.maddesinde: ”Bildirim süreleri içinde, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde
ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini
birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.
İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye
ilişkin ücret işçiye ödenir.
İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırıldığı
sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.” Hükmü ile işverenin ihbar süresi
kullandırarak, bildirimli fesih şeklini tercih etmesi halinde, ihbar süresi
içerisinde, işçiye iş günlerinde en az 2 saat ücretli iş arama izini verme yükümlüğü getirilirken; İşçiye de iş günlerde kullanacağı iki saatlik iş arama
iznini, işçi yararına kullanılmasını temin bakımından, “işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.” Hükmü ile işçiye iş
arama izinini iş günlerinde 2’şer saatlik parçalar halinde kullanmak yerine,
topluca kullanabilmesi için tercih yapma imkanı tanımaktadır.
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günlük iş arama iznini kullanmakta iken, kullanmadığı yıllık ücretli izinin
kullandırılması mümkün olmamaktadır. Yıllık ücretli izin kullandırılması
yükümlüğü ile ücretli işi arama izini kullandırılması yükümlülükleri birbirinden ayrı yükümlülükler olup, bir yükümlüğün yerine getirilmesi diğer
yükümlüğün yerine getirilmesini ortadan kaldırmamaktadır. İşçiye ihbar
süresi sırasında yıllık ücretli izin kullandırılması halinde, işçi 4857/27.m.
deki iş arama iznini kullanmamış olacağından, kullanılmayan iş arama izin
süresine ilişkin ücretin %100 zamlı olarak ödenmesi gerekecektir.
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b-İşçinin İş Arama İzninin Topluca Kullanılmasında Yıllık İzin
Süresi:
İşçi 4857 Sayılı Kanunun 27.maddesiyle kendisine tanınmış ve verilmiş olan günlük iş arama iznini işverene yazılı olarak bildirerek topluca
kullanmak istediğinde, İşçi işyerindeki hizmetine göre, 17.maddesindeki
ihbar süresindeki her işgünü için 2 saat olmak üzere kullanacağı toplam
iş arama izini talep ederek, iş arama izinini aşan bakiye ihbar süresinde
normal çalışmasına sürdürerek, süre sonunda da toplu iş arama iznini günlük olarak kullanacak, çalıştığı ihbar süresinin ve çalışmadığı iş arama izin
süresinin ücreti tam olarak ödenecektir.
İşçinin toplu iş arama izin süresini aşan ihbar süresi içerisinde işyerinde fiilen çalıştığı devrede kullanmadığı yıllık ücretli izini bulunuyorsa,
yıllık ücretli izinin kullandırılmasında, hukuki bir engel bulunmadığı gibi,
Bu uygulamada işçinin bir hak veya yarar kaybı da olmayacaktır.
Örnek; İşyerinde 4 yıldır çalışmakta olan ve bir yıllık kullanmadığı yıllık ücretli izin hakkı bulunan bir işçinin, iş sözleşmesinin ihbar öneli kullandırılacak biçimde feshinin yapılacağının işçiye bildirilmesi, işçinin de
günlük 2 saatlik iş arama iznini topluca kullanacağını işverene bildirmesi
durumunda, İşçiye .4857/17.m. göre 56 günlük ihbar süresinin verileceği,
bu süre içerisinde 8 hafta tatili ve 48 işgünü olduğu dikkate alındığında,
işçinin topluca kullanacağı iş arama izni 48x2=96 saat:7,5=12,8 gün, işçi
yararı ilkesi ile yuvarlama yapıldığında,Topluca kullanılacak iş arama süresi 13 gün olacaktır. İşçinin toplam ihbar süresinde çalışacağı süre de 43
gün olmaktadır. İşçinin 43 günlük çalışacağı ihbar süresinde kullanmadığı
bir yıllık ücretli izinini 14 işgünü olarak kullanmasında kanuni bir engel
bulunmamaktadır.
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V-SONUÇ:
İşçilere ihbar süresi kullandırılacak şekilde, iş sözleşmelerinin fesihi
işlemlerinde, işçinin 4857 Sayılı İş Kanununun 27.maddesindeki iş arama
iznini toplucu kullanmak istediğinde, çalıştığı ihbar süresi içerisinde yıllık
ücretli izinin kullanılmasında, ihbar süresinin yıllık izin süresini kapsamasında (iç içe geçmesinde) hukuki bir engel bulunmadığı gibi, bu uygula-
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c-İş Günleri ve Toplu İş Arama İzin Süresi:
İşçilerin işyerinde çalıştığı normal çalışma günlerine iş günü denilmektedir. 4857 Sayılı Kanunun 3.maddesinde, “Genel bakımdan çalışma
süresi hafta en çok kırkbeş saattir.Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır”
Denmekte. Aynı kanunun Hafta tatili başlığını taşıyan 46.maddesinde de;
”Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce
63.maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olma koşulu ile yedi
günlük bir zaman dilimi içinde en az yirmidört saat dinlenme (hafta
tatili) verilir.” Denmektedir. Bu düzenlemelere göre işçiler haftanın 6 gününde günlük 7,5 saat üzerinden çalışarak, 7.gün ücretli hafta tatili kullanmaktadır. İşçilerin çalıştıkları Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma
ve Cumartesi günleri iş günü olarak adlandırılmaktadır. İşçilerin cumartesi
günleri çalışması gereken 7,5 saatlik çalışma süresini, haftanın diğer 5 gününde 9 saat çalışmak suretiyle cumartesi günleri izin kullanması, cumartesi gününün iş günü niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca, genel
tatil ve milli bayram günlerinde ister çalışılsın, ister tatil yapılsın, iş günü
olarak değerlendirilmemektedir.
İşçiye topluca iş arama izininin hesaplaması sırasında, Kullanılan
ihbar süresinin her 7 günlük zaman dilimine karşılık 1 günlük, hafta tatil
gün sayısının ve ayrıca ihbar süresine rastlayan genel tatil günleri varsa,
bu günlerin toplanarak, kullanılacak ihbar süresinden düşülerek iş günü
sayısının tespitinden sonra, iş günü sayısının iki ile çarpılarak, kullanılacak toplu is arama izin süresi bulunmalıdır. 4857 Sayılı Kanunun 53.maddesinde belirtilen izin sürelerinin aynı kanunun 56.maddesi gereğince iş
günü olarak kullandırılması gerektiğinden, aynı yaklaşımla iş günleri ve
tatil günleri tespitinin yapılarak yıllık ücretli izin kullandırılmalıdır.
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mada işçinin hak ve yarar kaybı da olmayacaktır. İşçinin iş arama iznini
çalışılan her gün için 2 saat olarak kullanmayı tercih etmesi durumunda
ise; kullanılan ihbar süresi içerisinde yıllık ücretli izinin kullandırılması
halinde, işçi iş arama izinini kullanmamış olacağından, kullandırılmayan
iş arama izin süresinde işçinin çalıştırılmış gibi değerlendirilerek, iş arama
izin süresine ilişkin ücretinin %100 zamlı olarak ödenmesi gerekecektir.
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İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE
ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI
Umut TOPCU*
I- GİRİŞ
Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması
bakımından sınırlandırılması gereğinin sonucu olarak İş Hukukunda söze
konu olan bir kavramdır (Mollamahmutoğlu, 691). Hukukumuzda hafta
tatiline ilişkin hükümler İş Kanunu yanında 2.1.1924 tarihli ve 394 sayılı
Hafta Tatili Hakkında Kanunla, 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer almıştır.
Yazımızda gerek uygulamada gerekse de yargı safhasından çokça
tartışılan ve çoğu zamanda fikir birliğine varılamayan hafta tatili
alacaklarının nasıl hesaplanacağı örnek olay ile anlatılacaktır.

1. İşçinin Hafta Tatilinde Çalıştırılması Durumunda Ücreti
İş Kanununun 46. Maddesinin 2. Fıkrasına göre; çalışılmayan hafta
tatili günü için işçiye, işveren tarafından, bir iş karşılığı olmaksızın o
günün ücreti tam olarak ödenir. İşçinin onayı alınmadan hafta tatili günü
çalıştırılması yasaktır. Eğer işçi, hafta tatili günü çalışmışsa, hafta tatili
ücreti yanında, çalışmasının karşılığı olan ücrete, yani bir yevmiyeye hak
kazanacağı gibi (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 1997) hafta tatili çalışması,
haftalık kırk beş saatin üzerinde ise, fazla çalışma sayılır ve çalıştırıldığı
hafta tatili ücretinin % 50 zamlı olarak ödenmesi gerekir, buna göre işçiye
hafta tatilinde yaptığı çalışma karşılığı olarak iki buçuk yevmiye (%150
zamlı) ödenmek zorundadır. Ancak, çalıştırıldığı hafta tatili yerine hafta
içinde bir gün istirahat veriliyorsa, ne çalışılan hafta tatili için ayrıca ücret ne
de fazla çalışma ücreti söz konusu olur (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 1981).
*

SGK Müfettişi.
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II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE
HESAPLANMASI
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Örnek Olay: A adındaki işçi X Ltd. Şti. unvanlı işyerinde 01.02.2008
tarihinde işe başlamış ve 30.06.2008 günü iş akdine son verilmiştir. A
şahsı, çalıştığı süre zarfında bir saat ara dinlenmesi dahil işyerindeki mesai
saatleri 09.00-18.00’ dir. A’ nın işyerinden almış olduğu ücret aylık brüt
1.000,00 TL ’ dir. A şahsı İş Mahkemesine açmış olduğu davada X Ltd.
Şti.’ ndeki çalıştığı süre boyunca kendisine hafta tatili izni verilmediğini,
hafta tatili olan Pazar günlerinde dahi çalıştırıldığını ve buna rağmen hafta
tatili ücretlerinin ödenmediğini belirterek, bu alacaklarını işverenden
talep etmiş, mahkeme de bu isteği kabul etmiştir. Bu durumda fazla mesai
alacakları aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Dönem
01.02.2008-30.06.2008

Aylık Brüt
Ücreti
1.000,00

Günlük
S aat
Brüt Ücreti Ücreti
33,33

%150 Art. Faz. Mes. Fazla Mesai
S aat
S aati
Ücreti
Ücreti
4,44
11,10
160 1.776,00 TL
Brüt Fazla Çalışma Ücreti 1.776,00 TL
Gelir Vergisi (%15)
266,40 TL
11,72 TL
Damga Vergisi (%066)
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Net Hafta Tatili Çalışma Ücreti
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1.497,88 TL

Not: A şahsının günlük çalışma saati toplam (günlük bir saatlik ara
dinlenmesi hariç); 8 saattir.
Hafta tatili ücreti hesaplanırken bir yıl 52 hafta olarak dikkate alınır.
Hesaplanan toplam brüt hafta tatili alacağından gelir ve damga vergisi
kesildikten sonra geriye kalan net tutar işçi A’ ya ödenir.
Postalar halinde çalışmada da, haftanın bir başka günü kendisine yirmi
dört saat dinlenme süresi verildiğinden Cumartesi günü saat 24.00’ da
vardiyaya giren ve Pazar günü saat 08.00’ a kadar çalışan işçinin hafta
tatilinde çalıştığından bahisle zamlı ücrete hak kazanması söz konusu
olmaz.
İş Kanununun 46. Maddesinin son fıkrası uyarınca, yüzde usulünün
uygulandığı işyerlerinde işçinin hafta tatili ücreti işveren tarafından ödenir.
Hafta tatili ücreti, işçinin haftanın tatilden önceki günlerinde yasanın
63. maddesine göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olması halinde
verilmesi zorunlu olan dinlenmenin karşılığıdır. İşçinin hafta tatili gününde
iş akdinin sona ermesi durumunda dinlenme hakkının kullanılması ve
kullandırılması fiilen mümkün olmayacaktır. Böyle bir durumda, 4857
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2. Hafta Tatili Ücretine Dahil Olmayan Ödemeler
İş Kanunu’nun 50. maddesinde hafta tatil günleri için verilen ücretlerin
tespitinde hesaba katılmayacak ilaveler/unsurlar ortaya konulmuştur. Buna
göre,
a- Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler,
b- Primler,
c- İşyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında
hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için
aldıkları ücretler ve
d- Sosyal yardımlar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri için verilen
ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.
Konuya ilişkin bir Yargıtay bir Kararında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,
1985) “fazla mesai, Pazar, bayram ve genel tatil ücreti çıplak ücret üzerinden
hesaplanır… ” demek suretiyle genel tatil ücretin hesaplanmasında çıplak
ücretin esas alınacağını vurgulamaktadır. Yargıtay başka bir Kararında
(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 1985) “geniş anlamda ücret (giydirilmiş ücret)
sadece ihbar ve kıdem tazminatı hesabında uygulanır. Bunların dışında
kalan haklar, çıplak ücret brüt ücret üzerinden hesaplanır.” demektedir.
3. Hafta Tatili Ücretinin Ödenmemesi Halinde İdari Para Cezası
Hafta tatili izni kullandırmamanın ve ücretinin ödenmemesi ile ilgili
olarak 4857 sayılı İş Yasasında açıkça bir idari para cezası öngörülmemiştir.
Ancak, hafta tatili ücreti işçinin normal ücreti içinde yer almaktadır.
Hafta tatili ücretinin ödenmemesi halinde 4857 sayılı İş Yasası’nın 32.
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sayılı İş Yasası’nın 59. maddesinin “İş sözleşmesinin, herhangi bir
nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık
izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden
kendisine veya hak sahiplerine ödenir……” hükmü kıyasen uygulanarak,
hafta tatiline hak kazanmasına rağmen o gün çıkışı verilmesi nedeni ile
hafta tatili iznini fiilen kullanmayan işçiye o hafta tatiline ilişkin ücretinin
tahakkuk ve tediye edilmesi gerekmektedir. Tahakkuk ve tediye işlemlerinin
uygun olabilmesi ve personel veya muhasebe departmanlarında kullanılan
sistemlerin de yapılan işlemleri karşılayabilmesi için çıkış tarihinin hafta
tatilinden sonraki gün olarak gösterilmesi yerinde olacaktır (Güner, 219).
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maddesinde belirtilen ve işçinin ücretini ve ödeme usullerini gösteren
hükümlere muhalefetten, 4857/102-a. bendine göre, bu durumda olan her
işçi ve her ay için 01.01.2011 tarihi itibariyle 122,89 TL idari para cezası
uygulanmaktadır. Hafta tatilinde izin verilmeyip çalışma yaptırılması
durumunda ise, işçinin çalışması fazla çalışmayı meydana getireceğinden,
fazla çalışma ücreti olarak hafta tatili çalışma ücretinin tahakkuk ve tediye
edilmemesi durumunda, 4857/102-c. Bendine göre, her işçi için 219,00 TL
idari para cezası uygulanacaktır.
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4. Hafta Tatili Kullanma Süresinin Yıllık Ücretli İzine Etkisi
4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesine göre yıllık izin süreleri iş
sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. 56. maddesine göre
yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal
bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Aynı
Yasa’nın 57. maddesine göre; yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta
tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işçiye ayrıca ödenir. Yasa’nın
belirtilen hükümlerinin uygulanması, özellikle işçi lehine düzenlemelerin
yapıldığı yani hafta tatillerinin bir günden fazla verildiği işyerlerinde
çeşitli karışıklıklara neden olmaktadır. Bu konuda bir kısım görüşlere göre
hafta tatilinin bir gününden fazlası yıllık ücretli izine ilave edilmez. Bir
kısım görüşlere göre ise bir günden fazla verilen hafta tatilleri de işçinin
yıllık ücretli iznine ilave edilir. Bizim katıldığımız görüş şüphesiz ki
ikinci görüştür. Çünkü iş mevzuatında yasalardaki asgari düzenlemelerin
üzerinde işçi lehine yapılan düzenlemeler geçerlidir. Böyle bir durumda
yasa hükmünün dışında işyeri uygulaması önem taşımaktadır. Dolayısı ile
geçerli olanda işyeri uygulamasıdır (Temir, 2005). Bu açıklamalar ışığında
konuyu örneklerle açıklayalım.
Aşağıdaki örnekler bir işyerinde 2 yıldan beri çalışan ve 1975 doğumlu
olan işçi Ahmet Bey varsayımından hareketle verilmiştir.
Örnek 1: İşçi Ahmet Bey, haftada bir gün hafta tatili kullanmaktadır.
Ahmet Bey yıllık ücretli iznini kaç gün olarak kullanacaktır?
4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesine göre Ahmet Bey’in yıllık
ücretli izin süresi 14 işgünüdür. Hafta tatilleri de izin süresine ilave
edileceğinden Ahmet Bey de haftada bir gün izin kullandığından iki

haftada iki gün hafta tatili kullanmakta, bu nedenle 14 günlük izin süresine
2 gün daha ilave etmemiz gerekecektir. Dolayısı ile 01.07.2005 tarihinden
geçerli olmak üzere yıllık izne ayrılan Ahmet Bey 14 iş günü + 2 gün
hafta tatili olmak üzere 16 gün yıllık ücretli izin kullanarak ve 17.07.2005
tarihinde işbaşı yapacaktır.
Örnek 2: Örneğimizdeki işçi Ahmet Bey haftada 2 gün hafta tatili
kullanıyorsa ücretli izini yıllık ne kadar olacaktır?
Ahmet Bey’in yıllık ücretli izni 14 işgünü, haftada 2 gün hafta tatili
kullandığından her hafta yıllık izne 2 gün eklenecek, buna göre 14 iş günü
+ 4 gün hafta tatili olmak üzere Ahmet Bey 01.07.2005 tarihinde çıktığı
yıllık izninden dönerek 19.07.2005 tarihinde işbaşı yapacaktır.
Örnek 3: İşçi Ahmet Bey, haftada 3 gün hafta tatili kullanmaktadır. Bu
durumda işçi Ahmet Bey’in yıllık ücretli izin süresi ne olacaktır?
Ahmet Bey’in yıllık ücretli izni 14 işgünü, haftada 3 gün hafta tatili
kullandığından her hafta yıllık izne 3 gün eklenecek ve 14 iş günü + 6
gün hafta tatili olmak üzere Ahmet Bey 01.07.2005 tarihinde çıktığı yıllık
izninden dönerek 20.07.2005 tarihinde işbaşı yapacaktır.
Örnek 4: İşçi Ahmet Bey, haftada bir gün hafta tatili kullanmaktadır.
15.08.2005 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıllık izninin tamamını
kullanmak üzere yıllık izine ayrılmıştır. Ahmet Bey’in ne zaman işbaşı
yapması gerekir?
1 numaralı örnekte olduğu gibi Ahmet Bey’in yıllık ücretli izin süresi
14 işgünüdür. Hafta tatilleri de izin süresine ilave edileceğinden Ahmet
Bey de haftada bir gün izin kullandığından iki haftada iki gün hafta tatili
kullanmakta, bu nedenle 14 günlük izin süresine 2 gün daha ilave etmemiz
gerekecektir. Dolayısı ile 15.08.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık
izne ayrılan Ahmet Bey, 14 iş günü + 2 gün hafta tatili olmak üzere 16 gün
yıllık ücretli izin kullanacak; ancak izninin son günü 30 Ağustos tarihine
(genel tatil gününe) denk gelmesi nedeniyle Ahmet Bey’in iznine bir gün
daha ilave edilecek ve 31 Ağustos 2005 tarihinde işbaşı yapması gereken
Ahmet Bey bir gün daha yıllık izin kullanarak 01.09.2005 tarihinde işbaşı
yapacaktır.
Örneklerimizde yer alan işçilerin izin dönüşü işbaşı yapmaları işyerinin
hafta tatiline denk gelmiş ise işçilerin işe başlamaları da tatili takip eden
işgünü olacaktır.
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Kısmi süreli çalışan işçiler, haftanın beş ve daha az günlerinde
çalışıyorlar ise hafta tatiline hak kazanamayacaklardır (Temir, 2004). Ancak
işveren, tam süreli çalışmalarda olduğu gibi kısmi süreli çalışmada da işçi
lehine bir düzenleme yaparak beş gün çalışan işçiye de haftada 2 gün hafta
tatili verebilir. Böyle bir durumda da işçinin yıllık ücretli izin süresinin
hesaplanması yukarıdaki örneklerde yer alan tam süreli işçilerde olduğu
gibi hesap edilir. Burada konumuzun dışında olmasına karşın şu hususu
belirtmekte fayda var, kısmi süreli işçilerin izin ücretlerinin hesaplanması
ile tam süreli işçilerin izin ücretlerinin hesaplanması birbirinden farklılıklar
göstermektedir (Temir, 2004).
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V- SONUÇ
4857 sayılı İş Kanununun 46. Maddesinde işçinin, tatil gününden önce
aynı yasanın 63. Maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış
olması koşuluyla yedi günlük zaman dilimi içerisinde 24 saat dinlenme
hakkının bulunduğu açıklanmıştır.
Hafta tatili izni kesintisiz 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık
izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni
kullanıldığından söz edilemez. Hafta tatili çalışmalarının yazılı delil ya da
tanıkla ispatı imkan dahilindedir, işyerinin çalışma düzenini bilmeyen ve
bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.
Makalemizin II. Kısmında açıklamaya çalıştığımız üzere işçinin hafta
tatilinde çalıştırılması durumunda işçinin aylık brüt ücreti 30’a bölünüp
günlük ücreti, günlük ücreti de 7,5 saate bölünerek saatlik ücreti bulunacak
ve saatlik ücreti % 150 arttırılarak hafta tatilinde çalışma yapılan haftalar ile
çarpılarak toplam hafta tatili çalışma ücreti tahakkuk ve tediye edilecektir.
Hafta tatili ücretinin ödenmemesi halinde 4857 sayılı İş Yasası’nın
32. maddesinde belirtilen ve işçinin ücretini ve ödeme usullerini gösteren
hükümlere muhalefetten, 4857/102-a. bendine göre, bu durumda olan her
işçi ve her ay için 01.01.2011 tarihi itibariyle 122,89 TL idari para cezası
uygulanmaktadır.
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ÇALIŞMA DÜZENİNİ KENDİSİ BELİRLEYEN SİGORTALI
FAZLA ÇALIŞMA VE TATİL ÜCRETİ ALABİLİR Mİ?
Kenan KOÇAK*

2. Çalışma Düzenini Kendisi Belirleyenler Kimlerdir?
Çalışma hayatının olağan akışı içinde, çalışma düzenini ve saatlerini
kendisi belirleme durumunda olanlar, çalıştıkları işte üst düzey yönetici,
direktör, genel müdür veya bağımsız şube müdürü olabilir. Bunun yanı
sıra kurumsallaşmış işyerlerinin kendi iç işleyişini kontrol eden gıda teknikerleri gibi gezici kontrol görevlileri ya da hastane ya da franchising veren
şirketlerin organizasyon görevlileri bu sınıfta değerlendirilebilir. Bunun
yanı sıra bu kapsamda banka yada kamu iştiraki işyerlerinde görevli müfettişlerde sayılabilir.

*

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi
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1. Giriş
Sigortalı olması gereken bir işte çalışırken kişinin işverenle yaptığı bir
sözleşme ve toplu iş sözleşmesine istinaden veya kanuni sınırlar içinde
öngörülen sürelerle sınırlı olmak üzere fazla çalışma yapması, rızası yoksa
bunu yapmaması ve tatil gününde çalışması veya çalışmaması yönünde
tercih hakları vardır. Sigortalı belirli çalışma saatlerine uygun nitelikte bir
işte ve çalışma saatlerine riayet ederek çalıştırılıyorsa bu durumda çalışma
sürelerinin tespitinde bir sorun yoktur. Ama sigortalı belirli birim işi bitirmek için zamanını kendisinin belirlediği bir süreçte çalışmak durumundaysa, bu durumda çalışma sürelerinin tespit bir sorun olarak ortaya çıktığı
gibi, bu durum beraberinde bu nitelikte çalışanların fazla çalışma ücretlerinin tayini ve bununla ilintili olarak tatil ücretinin müstahaklığının tespiti
sorunu ortaya çakmaktadır. Bu yazımızda çalışma düzenini ve saatlerini
kendisi belirleyen sigortalıların fazla çalışma ve tatil ücretlerini alabilme
durumlarını inceleyeceğiz.
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3. Fazla Çalışma ve Tatil Ücreti Nedir?
4857 sayılı İş Kanunun 32. maddesinde ücret, “bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde; ücret “işverene
tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para
ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler” olarak tanımlanmıştır.
İş Kanunu’nda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan
çalışmalar fazla çalışma ve haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk
beş saatin altında belirlendiği durumlarda ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma
olarak adlandırılmaktadır.
İş Kanununun 47. maddesinde hafta tatili ücreti ile ilgili olarak, “Bu
Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal
bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir
iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” denilmektedir.
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4. Çalışma Düzenini Kendisi Belirleyenlerle İlgili Uygulama ve
Belirsizlikler
Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamayacaktır. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir. İşçilerin fazla çalışmaya muvafakat etmeleri gereklidir. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı
onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda
bu onay aranmaz. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl
başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.
İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin
özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma
ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, İş Kanunu uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve ücret
hesap pusulalarında açıkça gösterilir.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma brüt ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenmesi gereklidir. Örneğin, brüt saat ücreti 10 TL olan bir işçinin ay içinde 5
saat fazla çalışma yapması halinde normal ücretine ilave olarak 5 x 15 TL
üzerinden 75 TL fazla çalışma ücreti alması gereklidir.
Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek
ücret normal çalışma ücretinin saat başına miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesi ile ödenecektir. Örneğin, iş sözleşmesinde haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenen işçinin o hafta 45 saat çalışma yapması halinde
fazla sürelerle çalışma söz konusu olacaktır. Bu durumda brüt saat ücreti
10 TL olan bu işçinin ay içinde 5 saat fazla sürelerle çalışma yapması halinde normal ücretine ilave olarak 5 x 12.5 TL üzerinden 62.5 TL fazla
çalışma sürelerle çalışma ücreti alması gereklidir.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine
giriş-çıkışları gösteren belgeler, fazla mesai yapıldığına ilişkin işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, belge bulunmaması halinde mahkemeler tanık beyanlarıyla da karar vermektedirler. Bazı iş sözleşmelerinde,
fazla çalışma ücretinin ödenen ücretin içinde olduğuna ilişkin hükümler
yer almaktadır. Yargıtay, bu tür hükümlere itibar etmektedir. İşçinin, yıllık
270 saatin üzerinde bir çalışmayı kanıtlaması gerekmektedir. Ancak, asgari
ücret üzerinden düzenlenmiş bir ücret bordrosunda fazla çalışma ücretinin
ödenen ücretin içinde olduğuna ilişkin hüküm hayatın gerçekleriyle bağdaşmayacağı açıktır.
Bu konuda en kayda değer uyuşmazlıklarda Yargıtay’ın “işyerinde en
üst düzey görevli olduğu ve bu yerde davacının mesaisini düzenleyen başka
bir işveren yetkilisinin bulunmadığı” veya “üst düzey yetkilinin kendi
çalışmalarına ilişkin belgeleri de kendisi emir ve talimatları doğrultusunda
hazırlatabilme konumunda olmasına rağmen yani belirli bir düzenlilik
gözlenebilirken yüksek ücret ve primleri alabilmesi” durumlarını göz
önünde bulundurarak çalışma düzen ve saatlerini kendisi belirleyen
sigortalıların fazla çalışma ve tail ücreti alamayacakları yönünde yerleşik
hüküm tesis ettiği görülmektedir. Bu nitelikte bir olayda Yargıtay 9.
Hukuk Dairesi 23.10.2007 tarih ve 2007/22578 esas nolu kararında “Bölge
Müdürü olarak çalışan davacının çalıştığı bölgede en üst yetkili olması ve
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çalışma düzenini kendisi belirlediğinden fazla çalışma hafta tatili ve genel
tatil ücretlerine hak kazanamayacağı” şeklinde karar vermiştir.
5. Uygulamaya İlişkin Bir Değerlendirme ve Sonuç
Üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir yönetici ya da şirket ortağı bulunması durumunda, işçinin
çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla mesai ve tatil çalışmaları
karşılığı ücret talep hakkı doğar. Ancak sigortalıya görev ve sorumlulukları
nedeni ile emsaline göre yüksek ücret ve performansa göre prim ödemesi
yapılıyor olması fazla çalışma ücreti ve tatil ücreti talep etme hakkını ortadan kaldırabilir olması gerekir. Zira işverenin çalışma düzenini kendisinin
belirlemesi serbestîsi verdiği sigortalıya olası fazla çalışma ve dinlenme
zamanlarından feragati durumlarına karşın yüksek ücret ödendiğini kabulü gerekir. Benzer şekilde, gezici görevle işini ikmal eden koordinatör ve
denetim personelinin de asıl ücreti dışında yemek, ulaşım, konaklama ve
günlük harcırah kalemlerinden oluşan ödemeler alması fazla çalışma ve
tatil ücreti isteme hakkını yersiz kılacağı ortadadır.
Sonuç olarak, çalışma düzenini kendisi belirleyenlerin fazla çalışma ve
tatil ücretine hak kazanabilmeleri ile ilgili değerlendirmede işçiye ödenen
ücretin emsaline göre seviyesi ve satış primi ödemesi dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz.
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KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 iş yasası. Ankara: Resmi Gazete
(25134 sayılı)
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15 YIL SİGORTALILIK SÜRESİNİ VE 3600 GÜN PRİM ÖDEME
GÜN SAYISINI TAMAMLAYAN İŞÇİNİN KENDİ İSTEĞİ İLE
İŞTEN AYRILMASI VE KIDEM TAZMİNATININ TARAFINA
ÖDENMESİNİ İSTEMESİ
Selahattin BAYRAM*
I- GİRİŞ:
Gerek idari mercilere yapılan başvurular gerekse dostlar aracılığıyla
bizlere intikal eden sorulara bakıldığında işçinin 15 yıl sigortalılık süresi
ve 3600 gün prim ödeme gün sayısını tamamlaması halinde işten kendi
isteği ile ayrılarak kıdem tazminatının tarafına ödenmesini istediği, işverenlerimizden bazıları sorgu sual sormaksızın işçiye kıdem tazminatını hesaplayarak öderken bazılarının ise özellikle yaşının genç olması ve işyerinden ayrılan işçinin derhal komşusunda işe başlaması gibi nedenlerle kıdem
tazminatını ödemekten kaçındığı görülmektedir. Anlaşılır olması açısından
değerlendirme yapılmasının yerinde olacağı düşüncesiyle yazımızda bu
konudan bahsedilecektir.

A- Hukuki Niteliği
4857 sayılı İş Kanunu’nun 120’nci maddesi “ 25/8/1971 tarihli ve 1475
sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır.” hükmü uyarınca 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatını düzenleyen 14’üncü maddesi hariç yürürlükten kaldırılmıştır.(T.C.
Yasalar, 10.06.2003) Kıdem tazminatının hukuki niteliği ile ilgili olarak,
bu tazminatın ek bir ücret olduğunu belirten ücret görüşü, işverenin kusuru olmasa da işçinin çalıştığı işyerinden ayrılırken yıpranmış olması ve
işini kaybetmiş bulunması nedeniyle karşılaştığı zarar nedeniyle ödenmesi
gereken tazminat olduğunu belirten tazminat görüşü, aynı işyerinde uzun
süre sadakat ve doğrulukla çalışan işçiyi işverenin bir nevi ödüllendirmesi
*

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
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II- KIDEM TAZMİNATININ HUKUKİ DURUMU
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amacına yönelik ikramiye olduğunu belirten ikramiye görüşü, Yrg. 9. HD.
19.02.1980, 1980/1075-1278 sayılı kararında da belirttiği üzere işçinin işyerinde sadakatle çalışarak hizmet etmesi ve yıpranması karşılığı geleceğini güvence altına almaya yönelik kendine özgü bir tazminat olduğunu
belirten kendine özgü bir kurum olduğu görüşü bulunmaktadır.
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B- Özetle Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları
4857 sayılı İş Kanunu’nun 120 ve Geçici 6’ncı maddeleri uyarınca yürürlüğü devam eden mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’ncü maddesi “
(Değişik fıkra: 29/07/1983 - 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet
akitlerinin:
1. İşveren tarafından bu Kanunun 17’nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
2. İşçi tarafından bu Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca,
3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
5. 506 Sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları
veya aynı kanunun Geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,
Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde
kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması
hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında
kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden
ödeme yapılır. ...” hükmünü öngörmüştür.
4857 sayılı İş Kanununun geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasında; “
Bu Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile
onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 ncı maddelerine yapılan
atıflar, Bu Kanunun 24, 25 ve 32 nci maddelerine yapılmış sayılır.” hükmü
öngörülmüştür.
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İşçinin yasada öngörülen bir tam yıl kıdeminden sonra yine yasada
yer alan sebeplerle iş sözleşmesini feshi halinde kıdem tazminatına hak
kazanılır. Kıdem tazminatına hak kazandıran en önemli sebepler işçinin
4857 sayılı İş Kanununun 24’ncü maddesi hükümleri gereği haklı nedenle
iş sözleşmesini derhal feshi, işverenin ise aynı Kanununun 25/II bendi hükümleri hariç iş sözleşmesini feshetmesidir. Kıdem tazminatına hak kazanmak için yukarda sayılan koşulların gerçekleşmesi halinde işçiye işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince ( iş sözleşmesi
veya TİS ile aksi kararlaştırılmamışsa ) kıstelyum esasıyla son brüt ücreti
üzerinden ( kıdem tazminatı tavanı dikkate alınmak suretiyle ) hesaplanarak işçiye veya kanuni mirasçılarına ödenen tazminattır.

2- Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınacak Ücret Ekleri
a) İlave Tediyeler
b) Akdi İkramiyeler,
c) Bahşişler,
d) Sosyal Yardımlar: Yemek bedeli, yakacak bedeli, yiyecek bedeli,
temizlik bedeli.
e) Konut yardımı,
f) Toplu taşım kartı bedeli,
g) Aile ve çocuk yardımı ve zammı,
h) Bayram harçlığı,
i) Benzin parası : işe gidip gelme amacıyla ve düzenli olarak veriliyorsa.
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C- Ana Başlıklar Halinde Kıdem Tazminatına Esas Ücret
1- Son Ücret Kavramı
Kıdem tazminatı mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte olan 14.
maddesinin IX. fıkrası uyarınca işçinin son ücreti üzerinden kıdem tazminatı tavanı dikkate alınmak suretiyle hesaplanır. Son ücret asıl ücret ve
ücret eklerinden hesaplanır. Son ücret öğretide ve uygulamada öteden beri
kabul edildiği gibi brüt ücrettir. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü
gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama
ücret tazminatın hesabına esas tutulur.
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3- Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmayacak Ücret Ekleri:
a) Kıdemli işçiliği teşvik ikramiyesi,
b) Primler,
c) Hafta tatili ücretleri,
d) Ulusal bayram ve genel tatil ücreti,
e) Harcırahlar,
f) Seyyar görev tazminatı,
g) Fazla çalışma ücreti,
h) Tahsil yardımı,
i) Yıllık İzin Ücreti,
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III- 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 81’İNCİ MADDESİ
“Geçici Madde 81 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/17 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
… C) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/3 md.) a) 23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş
bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.
b) 23.5.2002 tarihinde (a) bendinde öngörülen şartları yerine getiremeyenlerden bu şartları;
ba) 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın
ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,
bb) 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın
ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,
bc) 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın
ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,
bd) 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24.5.2011
ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş
olmaları,
be) 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,
şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.” hükmü öngörülmektedir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
Yürürlükten kaldırılan hükümler başlıklı 106’ncı maddesinde 506 sayılı
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IV- 15 YIL SİGORTALILIK SÜRESİNİ VE 3600 GÜN PRİM
ÖDEME GÜN SAYISINI TAMAMLAYAN İŞÇİNİN KENDİ İSTEĞİ
İLE İŞTEN AYRILMASI VE KIDEM TAZMİNATININ TARAFINA
ÖDENMESİNİ İSTEMESİ
Kıdem tazminatı, işçinin işyerindeki toplam hizmet süresi dikkate alınarak ( daha önceden kıdem tazminatı alarak işyerinden ayrılmamışsa veya
daha önceden kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek bir şekilde iş
sözleşmesi sona ermemişse) her hizmet yılı için 30 günlük ücreti tutarında
( iş sözleşmesi veya TİS ile aksi kararlaştırılmamışsa ) kıstelyum esasıyla
son brüt ücreti üzerinden ( kıdem tazminatı tavanı dikkate alınmak suretiyle ) hesaplanarak işçiye veya kanuni mirasçılarına ödenen tazminattır. İş
Kanununun işçi hakları ile ilgili konularda zamanaşımına ilişkin hükümlere yer vermemesi nedeniyle Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerinin esas
alındığı ve kıdem tazminatının 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğu bilinmelidir.
506 sayılı Kanunun Geçici 81’inci maddesinin C bendi incelendiği zaman işçinin 15 yıllık hizmet süresini ve 3600 gün prim ödeme gün sayısını
tamamlaması ve maddede belirtilen yaş şartını ( kadınlar için en düşük
50 ve en yüksek 58 iken erkekler için en düşük 55 ve en yüksek 60 yaşı
doldurması ) taşıması halinde ilgiliye yaşlılık aylığı bağlanacağı belirtilmektedir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 120 ve Geçici 6’ncı maddeleri uyarınca yürürlüğü devam eden mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinin
5’inci bendi olan; “ 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan
diğer şartları veya aynı kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık
aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün
sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,…”
hükmü değerlendirildiğinde çalışana kıdem tazminatı ödenebilmesi için;
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Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 81’inci maddesinin yürürlüğünün devam ettiği öngörülmüştür.
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1- 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartlara
haiz olması,
2- Aynı kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını
tamamlama şartına haiz olması,
gerekmektedir.
Dolayısıyla, işçinin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun yürürlüğü
devam eden geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için
öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak
kendi isteği ile işten ayrılması halinde diğer şartlara da haizse işverenlikçe
kıdem tazminatı hesaplanarak yasal kesinti olan damga vergisi kesildikten
sonra işçiye ödenmesi gerekmektedir.
Burada işçiye yasal anlamda kıdem tazminatı ödenebilmesi için kıdem
tazminatı ödemeyi düzenleyen mülga 1475 sayılı İş Kanununun yürürlüğü
devam eden 14’üncü maddesinin 5’inci bendinde yer alan; 506 Sayılı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlama şartına
haiz olduğunu gösterir belgenin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
ya da Merkez Müdürlüğü’nden alınarak işverenliğe ibraz edilmesi gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak;
1- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
“ … ÖZÜ : Başka bir işyerinde çalışmak üzere işyerinden ayrılan ve
1475 sayılı kanunun 14. maddesine eklenen 5. bent hükmü uyarınca iş
sözleşmesini feshettiğini kanıtlayamayan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. … Davacı işçi açmış olduğu bu davada, 1475 sayılı yasaya 4447
sayılı yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca kıdem tazminatı ödenmesi
gerektiğinden söz ederek bu yönde istekte bulunmuştur.
Davalı işveren, davacının başka bir işyerinde çalışmak için istifa etmek
suretiyle işyerinden ayrıldığını savunmuştur. Mahkemece istek doğrultusunda karar verilmiştir. 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen
5. bentte, “506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer

şartları veya aynı Kanun’un Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı
bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle” işçilerin
kıdem tazminatına hak kazanabileceği hükme bağlanmıştır. Düzenlemenin amacı, prim ödeme ve sigortalılık süresi yönünden emeklilik hakkını
kazanmış olsa da, diğer bir ölçüt olan emeklilik yaşını beklemek zorunda
olan işçilerin, bundan böyle çalışma olmaksızın işyerinden ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilmelerini sağlamaktır. Şüphesiz işçinin bu ayrılmasından sonra yeniden çalışması gündeme gelebilir ve Anayasal temeli
olan çalışma hakkının ortadan kaldırılması beklenmemelidir. Bu itibarla
işçinin ilk ayrıldığı anda iradesinin tespiti önem kazanmaktadır.
İşçinin başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrıldığı anlaşıldığı taktirde, 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen 5.
bent hükmü uyarınca kıdem tazminatına hak kazanılması söz konusu olmaz. Davacı işçi, 24.01.2003 tarihinde işverene vermiş olduğu yazılı dilekçesinde özel nedenlerle aynı tarihte işyerinden ayrılmak istediğini
bildirmiştir. Davalı işveren yetkilisi dilekçe altına, davacının 21.02.2003
tarihinde ayrılabileceğine dair bir açıklama eklemiş ve tarafların bu yönde
anlaşmaları üzerine davacı işçi bir süre daha çalışmıştır. Davacı 23.02.2003
tarihine kadar çalışmasını sürdürmüş, bu tarihte işyerinden ayrılmış ve bir
gün sonra başka bir işverene ait işyerinde çalışmak üzere işe başlamıştır.
Somut olayda davacı işçi iş sözleşmesini 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı
yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca feshetmiş değildir. Başka bir işyerinde çalışmaya başladıktan çok sonra Sosyal Sigortalar Kurumu’na bu
yönde bir yazı almak için başvuruda bulunmuştur. Bu durumda yasa ile
korunan hukuki menfaatin teminine yönelik bir davranış içine girilmemiş
ve davacı işçi olayların gelişimine göre başka bir işyerinde çalışmak için
işyerinden ayrılmıştır.
Davacı tanıkları da davacının 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile
eklenen 5. bent hükmü uyarınca iş sözleşmesini feshettiğinden söz etmemişlerdir. Daha sonra davacı işçi, işverence kıdem tazminatı ödemesine
esas olmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yazı verilmediğinden bahisle bir dava açmış ve bu davada davacının prim ödeme süresi ile
sigorta primi yönünden emeklilik hakkını kazandığı tespit olunmuştur.
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Aynı kararda davacı işçiye 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen
5. bent hükmü uyarınca kıdem tazminatı yazısı verilmesi gerektiğinin tespitine dair hüküm kurulmuştur. Belirtmek gerekir ki bu dava, işçiye Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yazı verilmesi ile ilgilidir. Davacı işçinin
kıdem tazminatına hak kazandığı noktasında bir sonucu içermemektedir.
Yapılan bu açıklamalara göre davacı işçi, 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı
yasa ile eklenen 5. bent hükmü uyarınca iş sözleşmesini feshettiğini kanıtlayamadığından kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmesi hatalı
olmuştur. Mahkemece anılan isteğin reddine karar verilmek üzere hükmün
bozulması gerekmiştir.” (Yargıtay 9. H.D.,04.04.2006)
2- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
“…Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatının tahsiline, karşı davacı işe fazla çalışma ve ücretli izin ile hafta ve genel
tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. …
Davacı işveren, davalının iş akdini evlilik nedeni ile feshettiğini, başka
işyerinde çalışmaya başladığını, bu nedenle haksız yere ödenen kıdem tazminatının iadesi ve ayrıca ihbar tazminatının ödenmesi için icraya başvurduğunu, ancak davalının itiraz ettiğini belirterek icra takibine itirazın iptali
ve inkar tazminatına karar verilmesini talep etmiştir. Davalı işçi ise karşı
dava açarak bir kısım işçilik alacalarını talep ederek açılan davanın reddini
savunmuştur. Mahkemece ihbar tazminatı ile işlemiş faiz alacağı hakkında
itirazın iptaline, kıdem tazminatının iadesi talebinin reddine karar verilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının süresinde evlilik nedeniyle iş akdini feshettiği anlaşılmaktadır. Bu husus mahkemenin de
kabulündedir. Davalı yasadan doğan hakkını kullandığından, işverene
ihbar öneli vermek zorunda değildir. Bu nedenle mahkemenin davacı
işverenin ihbar tazminatı talebini kabulü hatalı olup kararın bozulması gerekmiştir. …” (Yargıray 9. H.D., 20.06.2006)
İki yargı kararı değerlendirildiğinde;
Birincisinde; İşçinin başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrıldığı anlaşıldığı taktirde, 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen
5. bent hükmü uyarınca kıdem tazminatına hak kazanılmasının söz konusu
olmadığı, davacı işçinin 1475 sayılı yasaya 4447 sayılı yasa ile eklenen
5. bent hükmü uyarınca iş sözleşmesini feshettiğini kanıtlaması gerektiği,

İkincisinde; Süresinde evlilik nedeniyle iş akdini feshetmesinin yasadan doğan hakkın kullanılması olması nedeniyle işverene ihbar öneli vermek zorunda olmadığı,
belirtilmektedir.
Yargı kararında belirtilen işçinin yasal hakkı olan evlilik nedeniyle iş
sözleşmesini feshetmesinde ihbar öneli verilemesine gerek olmadığı hususu benzer şekilde 506 sayılı Kanunun Geçici 81’inci maddesi hükmünde öngörülen yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresi
ve prim ödeme gün sayısını tamamlaması nedeniyle kendi isteği ile işten
ayrılması halinde ihbar önel süresi verilmesine gerek olmadığı değerlendirilebilir. Ancak, bu karara ve değerlendirmeye katılmadığımı belirtmek
isterim. İşyerinde yedeği olmayan, yetişmiş elemanın bir sabah işyerine
gelerek SGK İl Müdürlüğü ya da Merkez Müdürlüğü’nden aldığı belgeyi işverene vererek kıdem tazminatının hesaplanarak ödenmesini istemesi
ve işyerinden çıkıp gitmesi çalışma barışı ve hakkaniyet ilkesiyle ne kadar bağdaşacaktır. Bu nedenle, yasal hakkın kullanımı olsa dahi işçi ihbar
önel sürelerine riayet etmeli ve işverene önceden durumu haber vermelidir.
Aksi halde, işveren 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ihbar önel süresi kadar ücretin tarafına
ödenmesini işçiden isteyebilecektir.
506 sayılı Kanunun Geçici 81’inci maddesi uyarınca 15 yıl sigortalılık
süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısını tamamlayan herkesin kendi
isteği ile işten ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağına gelince, gerek 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğü devam
eden 14’üncü maddesi gerekse 506 sayılı Kanunun yürürlüğü devam eden
geçici 81’inci maddesi hükümlerinde maddenin mahiyeti ve çalışma barışı
göz önüne alınmaksızın sadece ibarelerden hareket edildiğinde işçinin kıdem tazminatına hak kazanmasını engelleyici bir husus bulunmamaktadır.
Ancak, unutulmaması gereken bu düzenleme ile getirilen kolaylık 15 yıllık
hizmet süresini ve 3600 gün prim ödeme gün sayısını tamamlamasına rağmen, maddede aranan yaşa kadar çalışamayacağını düşünen işçilerin mağdur olmalarını ortadan kaldırmak için getirilmiş olan bir düzenleme olduğudur. Uygulamada olduğu gibi çoğu işçinin başka bir işyerinde aynı gün
ya da kısa süre içinde işe başlamasına imkan veren bir düzenleme değildir.
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Örneğin, 35 yaşında 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gün
sayısını tamamlayan erkek işçi 506 sayılı Kanunun Geçici 81’inci maddesinin C/bc hükmü gereği 58 yaşı doldurması şartını da sağlaması halinde
yaşlılık aylığına hak kazanacakken yaş dışındaki diğer şartları taşıdığı için
35 yaşında işyerinden ayrılarak aynı gün veya birkaç gün içerisinde başka
bir işyerinde işe başlaması halinde kıdem tazminatı hesaplanarak ödendiğinde maddenin içeriği ile ne kadar uyumlu bir durum olacaktır. Kalan 23
yıllık sürede işçinin daha kaç defa bu hakkı ileri sürerek işten ayrılacağı
ve kıdem tazminatının tarafına ödenmesini isteyeceğini ise okuyucuların
taktirine bırakıyorum. Örnekten de anlaşılacağı üzere, işçi yasa hükmünü
kötüye kullanarak başka bir işyerinde çalışmak için iş sözleşmesini fesih
yoluna gitmemelidir. Gerçekten artık çalışmaktan yorulmuş ve yaş şartını
taşımasa dahi sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamladığı
için işten ayrılması ve alacağı kıdem tazminatı ile teselli bulması gerçeğini
gözetmelidir.
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V- SONUÇ:
Kıdem tazminatı, işçinin işyerindeki toplam hizmet süresi dikkate alınarak ( daha önceden kıdem tazminatı alarak işyerinden ayrılmamışsa veya
daha önceden kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek bir şekilde iş
sözleşmesi sona ermemişse) her hizmet yılı için 30 günlük ücreti tutarında
( iş sözleşmesi veya TİS ile aksi kararlaştırılmamışsa ) kıstelyum esasıyla
son brüt ücreti üzerinden ( kıdem tazminatı tavanı dikkate alınmak suretiyle ) hesaplanarak işçiye veya kanuni mirasçılarına ödenen tazminattır.
Söz konusu tazminata hak kazama koşulları 4857 sayılı İş Kanunu’nun
120 ve Geçici 6’ncı maddeleri uyarınca yürürlüğü devam eden mülga 1475
sayılı İş Kanunu’nun 14’ncü maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiş
olup, 5’inci bendinde belirtilen; “ 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar
dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun Geçici 81 inci maddesine
göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim
ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,…” hüküm doğrultusunda 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar

dışında kalan diğer şartlara haiz olması ya da aynı kanunun Geçici 81 inci
maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlama şartına haiz olması halinde en
az bir yıl hizmet süresi olan ve İş Kanunu anlamında işçi olan kişiye aksi
kararlaştırılmadıkça her yıl için 30 gün ücreti tutarında tazminatının kıstelyum esasıyla hesaplanarak yasal kesintisi olan damga vergisi kesildikten
sonra ödenmesi gerekmektedir. Elbette işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Müdürlüğü ya da Merkez Müdürlüğü’nden alacağı belgeyle 506 sayılı
Kanunun geçici 81’inci maddesinde öngörülen yaş dışındaki diğer şartlara
haiz olduğunu belgelemesi gerekmektedir.
İşçilerin uygulamada 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesi şartını gerçekleştirdiğini gösterir belgeyi işverene ibraz ederek kıdem
tazminatının tarafına ödenmesini istediği, aynı gün ya da birkaç gün içinde
başka bir işyerinde işe başladığı görülmektedir.
1475 sayılı Kanunun yürürlüğü devam eden 14’üncü maddesinin 5.
bendinde öngörülen 506 sayılı Kanunun geçici 81’inci maddesinde öngörülen sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan ve kendi
isteği ile işten ayrılana diğer şartlara da haizse kıdem tazminatı ödeneceği
düzenlemesinin; artık çalışmaktan yorulmuş ve yaş şartını taşımasa dahi
sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamladığı için işten ayrılması ve alacağı kıdem tazminatı ile teselli bulması için getirilmiş bir
düzenleme olması nedeniyle işçinin başka bir işyerinde işe başlamak için
getirilmiş bir düzenleme olmadığı unutulmamalıdır.
Öngörülen yasa hükmünden yararlanmak isteyen işçinin de durumu ihbar önel sürelerine uygun olarak önceden işverene bildirmesi ve SGK’nın
ilgili biriminden alacağı belgeyi işverene ibraz ettikten sonra işyerinden
ayrılması, işverenin de bu usullere uyan işçiye kıdem tazminatını hesaplayarak yasal kesintileri yaptıktan sonra ödemesi gerekmektedir.
Aksi uygulamalar ne çalışma barışı ne de hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmayacaktır.
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BENZERLİKLER PERSPEKTİFİNDEN:
ÇAĞRI ÜZERİNE VE KISMI SÜRELİ ÇALIŞMA
Ali Kemal TERZİ*
Öz
Makalemizde, çağrı üzerine çalışma ile kısmı süreli (part-time) çalışma arasındaki temel benzerlikler 4857 sayılı İş Yasası çerçevesinde ele
alınacaktır. Her iki çalışma türü, çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan esnek çalışma soruna çözüm getirme düşüncesi ile 4857 sayılı İş Yasası ile
mevzuatımıza girmiştir.
Abstract
İn this article, with regard to 4857 Labour law, we will deal with basic
resemblances betweeen on call labour and partial duration labour. Each
labour class was came into effect in legislation with 4857 no Labour Law
due to solving the problem of flexible working.
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GİRİŞ
Ülkemizde ekonomik kriz dönemlerinde işçi ve işverenlerin esnek bazı
kurallardan yararlanmalarına 1475 sayılı İş Yasasının katı hükümleri olanak vermemiştir. Bu yüzden yasa hükümlülüklerine aykırılıkların artması
nedeniyle çalışma hayatına esneklik ve yenilik getirilmesi bir zorunluluk
haline gelmiştir. Bu süreçle birlikte, yeni çıkan 4857 sayılı Yasa ile “kısmi
süreli ve çağrı üzerine çalışma” yasal bir dayanağa kavuşturulmuştur.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 13 ve 14. maddeleri, kısmı süreli (parttime) çalışma ile çağrı üzerine çalışmaya tanımlamaktadır. Yasal hükümler
çerçevesinde çalışmamızda, çağrı üzerine çalışma ile kısmı süreli çalışma
benzerlikler çerçevesinden ele alınacaktır.
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A- KISMİ SÜRELİ (PART TİME) ÇALIŞMA
Kısmi süreli çalışma 4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre, “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam
süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az
belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir”, hükmü
ile kısmı süreli çalışmada temel alınacak kriterin çalışma süresi olduğunu
vurgulanmıştır.
Bununla birlikte, kısmi süreli çalışma İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6. maddesinde “İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile
yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma” olarak
belirlenmiştir. Bu çerçevede, örneğin bir işyerinde tam süreli ya da emsal
çalışmanın 45 saat olduğu bir işyerinde kısmı süreli çalışma bunun üçte
ikisi oranında yani 30 saat olacaktır.
4857 sayılı Yasa’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası ise, kısmı süreli çalışan işçiye karşı işveren tarafından çalışma süresinden kaynaklanan bir
ayrım yapılmaması hükümlerini içermektedir. Fıkra bendi, “Kısmî süreli
iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça,
salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve
paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı
süreye orantılı olarak ödenir”, hükmü ile kısmı süreli çalışan işçiyi emsal
veya tam süreli çalışan işçiye görece çalışma hayatında karşılaşabilecek
haksızlılıklara karşı koruma taahhüdüne ilişkin hükümler içermektedir.
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B- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA
Çağrı üzerine çalışma, genel olarak otel, lokanta ve eğlence gibi hizmet sektörlerinde sıklıkla görülen bir çalışma türüdür. Ancak, yasal bir çerçeveye oturması ve yargı kararlarına yansıması süreçleri, 4857 sayılı yeni
İş Yasasıyla birlikte başlamıştır.
4857 sayılı İş Kanununun ikinci bölümü “İş Sözleşmesi, Türleri ve
Feshi” başlığı altında geçmektedir. Bu bölüm yasadaki çalışma türlerini,
aynı kanunun 9. maddenin ikinci bendinde, “tam süreli veya kısmî süreli
yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir” hükmü ile açıklamaktadır. Her ne kadar bu madde hükmünde çağrı üzerine çalışmadan bah-
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C- KISMI SÜRELİ VE ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA:
BENZERLİKLER
Her iki çalışma türünü benzerlikler çerçevesinden incelersek;
Her iki çalışma türü kısmı süreli bir iş sözleşmesidir.
Çağrı üzerine çalışmanın da kısmi süreli bir iş sözleşmesi olduğu, 4857
sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesindeki hükmünden, “Yazılı sözleşme
ile, işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması
işverence çağrılacağının ve işçinin de gelip çalışacağının kararlaştırıldığı
iş ilişkisi çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir,”
anlaşılmaktadır.
Her iki çalışma türünde, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yasaktır.
İş Kanuna İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Çalışma Sürelerle Çalışmaya
İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesindeki hüküm, “Kısmi süreli iş sözleşmesi
ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamaz” ile kısmı süreli
ve bir kısmı süreli çalışma türü olan çağrı üzerine çalışmaya ilişkin de fazla
ve fazla sürelerle çalışma yapılamayacağı belirtilmektedir.
Her iki çalışma türünde tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye
orantılı olarak haklardan yararlanacaktır.
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sedilmese de, bu çalışma türünün, bir kısmı süreli çalışma türü olduğunu
aşağıdaki yasa hükmünün ilgili maddesinden anlamaktayız.
4857 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre, “Yazılı sözleşme
ile, işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması
işverence çağrılacağının ve işçinin de gelip çalışacağının kararlaştırıldığı
iş ilişkisi çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir,”
hükmü ile bu çalışma türünün kısmı süreli bir çalışma türü olduğu anlaşılmaktadır.
Çağrı üzerine çalışma türü ile ilgili madde metninin devamında ise,
“Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle
çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen
sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanacağı” belirtilmektedir.
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4857 sayılı İş Yasası’ nın 13/2. fıkrasına göre, “kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir”. Denilmektedir. Dolayısıyla,
işyerinde ödenen ikramiye, prim, yakacak yardımı v.b. ödemelerden çağrı
üzerine çalışan bir işçi de çalıştığı süreyle orantılı olarak yararlanacaktır.
Buna karşılık, işyerinde bölünemeyen bir haktan, yararlanma koşulları
oluştuğunda, tam süreli ve kısmi süreli sözleşmelerle çalışanlar arasında
ayırım yapılmaması ilkesi çağrı üzerine çalışanlar içinde geçerli olacaktır.
Örneğin, yıllık ücretli izne hak kazanmada tam süreli çalışanla kısmi süreli
çalışanlar arasında bir farklılık söz konusu olmaması ilkesi çağrı üzerine
çalışma da için geçerlidir. Örneğin; Bir işyerinde haftada 2 gün 4 saatten
toplam 8 saat çalışan bir işçiye 14 günlük yıllık ücretli izin karşılığında 16
saatlik ücret ödenecektir.
Çağrı üzerine çalışma ve kısmi süreli çalışmada ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılırsa ücret bir kat fazlasıyla ödenmek zorundadır.
İşçinin çalıştığı gün ve günler ulusal bayram ve genel tatil günlerine
rastlarsa ve bu günlere ilişkin işçi işyerinde çalışırsa işçiye iş sözleşmesine
göre hak etmiş olduğu ücreti işveren bir kat fazlasıyla ödenmek zorundadır.
Çağrı üzerine çalışma ve kısmi süreli çalışmada ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçinin onayı alınmalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının, 44. maddesin 1. bendindeki, “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu
iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm
bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı
gereklidir,” hükmü gereğince, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmada her iki çalışma türünde de işçinin onayı alınması gerekmektedir.
Her iki çalışma türünde, çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik
hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline 4857 sayılı İş Kanunu
63. maddesine muhalefetten aynı Kanunun 104. maddesi gereğince 2011
yılı itibariyle uygulanan idari para cezası 1.113, 00 TL’dir.
Her iki çalışma türünde isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyerek aylık prim ödeme gün sayılarını 30’a tamamlanabilmektedir.
5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesi (a) fıkrası “Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak
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çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak”, ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 98 inci maddesi ikinci fıkrası ve yeni 92 nci maddesi ikinci fıkrası “ayda 30 günden
az çalışan veya tam gün çalışmayan sigortalılar da isterlerse ayrıca isteğe
bağlı sigortalı olarak prim ödeyerek aylık prim ödeme gün sayılarını 30’a
tamamlayabileceklerdir” hükmü uyarınca her iki çalışma türünde çalışan
işçiler isteğe bağlı sigorta primi ödeme hizmetlerinden yararlanabileceklerini belirtmektedir.
SONUÇ
Ülkemizde çalışma mevzuatımıza esneklik kazandıran kısmi süreli ve
çağrı üzerine çalışma türlerinin uygulanma konusunda sorunlar yaşandığı
bilinmektedir. Teorik boyutta her iki çalışma türünün de, kısmı süreli bir iş
sözleşmesi olduğu unutulmaması gerekmektedir.
Yasal mevzuat çerçevesinde benzerlikler perspektifinden kısmı süreli
ve çağrı üzerine çalışmada, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yapılamayacağı, ulusal bayram ve genel tatil günleri için işçinin onayının alınması gerektiği, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak
haklardan yararlanacağı ve isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyerek aylık prim ödeme gün sayılarını 30’a tamamlanabileceği gibi temel konular
ele alınmıştır.
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KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 Sayılı İş kanunu. Ankara : Resmi
Gazete (25134 sayılı)
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AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLMESİNE VE
PRİMLERİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
Eyüp Sabri DEMİRCİ*

2- Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu Ve Eki Belgelerin
Kuruma Verilmesi
Ek-10 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesinden, daha önce yalnızca kamu işyerleri
ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyeri işverenleri muaf tutulmuş iken,
25/2/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sendikalar, vakıflar,
5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara ait işyerleri ile
50 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri de muafiyet kapsamına dahil edilmiştir.
Dolayısıyla, 2011/Şubat ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hiz*

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Şube Müdürü
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1- Giriş
Bilindiği gibi, aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesine ve muhteviyatı primlerin ödenmesine ilişkin usul ve
esaslar Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında
Tebliğ’de açıklanmıştır. Ancak sözkonusu tebliğde belirtilen bazı hususlar,
18/8/2011 tarihli ve 28029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aylık Prim
Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ ile değiştirilmiştir.
Bu yazımızda, sözkonusu tebliğde yapılan değişikliklere istinaden aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenmesi sırasında işverenlerce yapılması gereken işlemler ile idari
para cezası ve gecikme zammı ile karşı karşıya kalınması amacıyla dikkat
edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir.
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met belgesinden başlanılarak, tebliğde belirtilen diğer işyeri işverenlerinin
yanı sıra 50 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin de
Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgeleri Sosyal Güvenlik
Kurumuna vermelerine gerek bulunmamaktadır.
Sözkonusu uygulama işyeri bazında yürütüldüğünden, aynı işverene
ait olup 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı işyerlerine ilişkin Ek-10
belgeleri Kuruma verilecek, buna karşın aynı işverene ait olup 50 nin altında sigortalının çalıştırıldığı işyerlerine ilişkin Ek-10 ve eki belgeler Kuruma verilmeyecektir.
Yine sigortalı sayısının 50 veya üzerinde olması nedeniyle, Ek-10 belgeleri Kuruma verilmeyen bir işyerinde, takip eden aylarda sigortalı sayısının 49 veya altına düştüğü durumlarda bahse konu belgeler aylık prim
ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilecektir.
50 ve üzerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespitinde, takip
eden aya devreden sigortalı sayısı değil, belgenin ilişkin olduğu ayda hizmet akdi bulunan sigortalı sayısı dikkate alınacaktır. 50 ve üzerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespitinde, ay içinde hizmet akdi devam
eden sigortalıların yanı sıra;
-Alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılar,
-Ay içinde çeşitli nedenlerle çalışması olmayan sıfır gün ve sıfır kazançlı sigortalılar
-Ay içinde işe giren ve işten ayrılan sigortalılar
da dikkate alınacaktır.
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3- Yasal Süresi Dışında Kuruma Verilen Aylık Prim Ve Hizmet
Belgelerinden Dolayı Tahakkuk Eden Primlerin İnceleme Sonucu
Beklenilmeksizin Ödenebilmesi
İşverenlerce, yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen ve Sosyal
Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103 üncü maddesinde öngörülen şartların
sağlanmamış olması nedeniyle işleme alınıp alınmayacağının tespiti için
incelemeye sevk edilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı
tahakkuk eden borçların, daha önce inceleme sonuçlanmadan önce tahsil
edilmesi mümkün bulunmamakta idi.
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4- e-Sigorta Sözleşmesinin yalnızca yetki verilen kullanıcı tarafından
imzalanması
e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresinin
alınması için işveren tarafından üçüncü bir kişinin yetkili kılınması halinde, daha önce e-Sigorta Sözleşmesinin hem işveren tarafından, hem de
yetki verilen kullanıcı tarafından imzalanması gerekmekte idi.
Bu zorunluluk nedeniyle, özellikle başka şehirlerde açılan yeni işyerlerinden dolayı işverenlerin üçüncü kişileri vekaletname çıkartmalarına rağmen, e-Sigorta Sözleşmesinde işverenin imzasının bulunmaması nedeniyle
kullanıcı kodu ve şifresi, yetki verilen kullanıcıya verilememekte idi.
Sözkonusu tebliğde yapılan değişiklik ile e-Sigorta Hizmetleri İnternet
Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresinin alınması için işverenlerce üçüncü
bir kişinin yetkili kılınmış olması halinde, bundan böyle e-Sigorta Sözleşmesinin yetki verilen kişiler tarafından imzalanması yeterli olacak, ayrıca
işverenin imzasının bulunup bulunmadığına bakılmayacaktır.
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Bu durum dolayısıyla işverenlerce tahakkuk eden prim borçları incelemenin neticelenmesinin ardından gecikme cezası ve gecikme zammı ile
birlikte ödendiğinden, incelemenin kimi zaman uzun süre geçtikten sonra
sonuçlanması nedeniyle işverenlerce yüksek tutarlarda gecikme cezası ve
gecikme zammı ödenmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalınmakta idi.
Sözkonusu tebliğde yapılan değişiklik ile yasal süresi geçirildikten
sonra Kuruma verilen ve işleme alınıp alınamayacağının tespiti için incelemeye sevk edilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk
eden primlerin, işverenlerce talep edilmesi halinde inceleme sonucu beklenilmeksizin ödenme imkanı sağlanmıştır.
Dolayısıyla, yasal süresi dışında Kuruma verilen ve Kurumca işleme
alınıp alınamayacağının tespiti için incelemeye sevk edilen aylık prim ve
hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden borçların işverenlerce ödeneceğinin beyan edilmesi halinde, prim borçları inceleme sonucu beklenilmeksizin tahsil edilmekte, buna karşın sigortalı hizmetleri inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde işleme alınmaktadır.
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5- Afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve
hizmet belgelerinin afetin meydana geldiği ayı izleyen üçüncü ayın
sonuna kadar verilebilmesi
Afetten zarar gördüğünü belgeleyerek prim borçlarının ertelenmesi
için Kuruma başvuran ve Kurumca yapılan incelemeler sonucunda ödeme
aczine düştüğü anlaşılan işverenlerce afetin olduğu ayda verilmesi gereken
aylık prim ve hizmet belgeleri, daha önce afetin meydana geldiği ayı takip eden üçüncü ayın 23’üne kadar Kuruma verildiği takdirde yasal süresi
içinde verilmiş kabul edilmekte idi.
Sözkonusu tebliğde yapılan değişiklik sonucunda afetin olduğu ayda
verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi afetin
meydana geldiği ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar uzatılmıştır.
Bu bağlamda, 18/8/2011 tarihinden itibaren afet dolayısıyla prim borçlarının ertelenmesine karar verilen işverenlerce afetin olduğu ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri afetin meydana geldiği tarihi
izleyen üçüncü ayın sonuna kadar Kuruma verildiği takdirde yasal süresi
içinde verilmiş kabul edilecektir.

348

6- Sonuç
Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile gereksiz emek ve zaman
kaybının yanı sıra kağıt israfının önüne geçilmiş, bürokrasi azaltılmış, ayrıca
-Kamu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinin yanı sıra
sendikalar, vakıflar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ile 50 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgeleri Kuruma vermekten muaf
tutulmuş,
- Yasal süresi dışında Kuruma verilen ve incelemeye sevk edilen aylık
prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin inceleme sonucu beklenilmeksizin ödenmesine imkân sağlanmış,
-e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresinin
alınması için işverenlerce üçüncü bir kişinin yetkili kılınmış olması halin-
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de, e-Sigorta Sözleşmesinin yetki verilen kişiler tarafından imzalanması
yeterli kabul edilmiş,
-Afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet
belgeleri afetin meydana geldiği ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılmıştır.
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KAYNAKÇA
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (28.09.2008). Aylık Prim Ve
Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ. Ankara
: Resmi Gazete (27011 sayılı)						
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sosyal güvenlik

PRATİK BİLGİLER
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01.01.10 - 30.06.10

01.07.10 - 31.12.10

01.01.11 - 30.06.11

01.07.11 - 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 - 30/06/2011 Tarihleri Arası
p) 01/07/2011 - 31/12/2011 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
2.731.85 TL

sosyal güvenlik

1- ASGAR‹ ÜCRET
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

Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler
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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

Temmuz - Ağustos 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

354

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

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›)

‹HBAR TAZM‹NAT TUTARI
2 haftal›k ücret
4 haftal›k ücret
6 haftal›k ücret
8 haftal›k ücret
%3
-

Temmuz - Ağustos 2011

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

sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler
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11- SS VE GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI (TL)
(01.07.2011 - 31.12.2011 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.

2.511,00
1.674,00
837.00

11.2) Ayl›k prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen ﬂekil ve usulde verilmemesi:
Her fiil için 1.674,00 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,

167.40
104.63

418.50

1.674,00
837.00

1.674,00

4.185,00

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

837.00

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

837.00

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,

1.674,00

10.044,00
5.022,00
2.511,00

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 (10.044,00 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Bilanço esas› d›ﬂ›nda deffter tutanlara (5.022,00 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (2.511,00 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Bilanço esas›na göre defter tutulmas› gerekirken iﬂletme hesab› esas›na göre defter tutulmas› halinde

418.50
418.50
418.50
10.044,00

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,

418.50

10.044,00
5.022,00
2.511,00

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,

1.674,00

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

1.674,00

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,

4.185,00

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,

8.370,00

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

4.185.00

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

1.674,00

sosyal güvenlik

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

Pratik Bilgiler

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

Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

3

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

‹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
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

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

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

sosyal güvenlik

15 - 4857 SAYILI ‹ﬁ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI

Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

Temmuz - Ağustos 2011

ÇÖZÜM

359

sosyal güvenlik
Pratik Bilgiler
Temmuz - Ağustos 2011
360

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
15 - 4857 SAYILI ‹ﬁ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

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
1.144.00

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

Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

86

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

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)
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

sosyal güvenlik
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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/›

Temmuz - Ağustos 2011

20/j

362

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

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

2010 YILINDA
UYGULANACAK
CEZA M‹KTARI (TL)

2011 YILINDA
UYGULANACAK
CEZA M‹KTARLARI (TL)

CEZA MADDESİ

KANUN MADDESİ
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)

sosyal güvenlik
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Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler
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364

vergi

PRATİK BİLGİLER

366

ÇÖZÜM

% 15
% 20
% 27
% 35

1.410 TL Fazlası
4.130 TL Fazlası
19.520 TL Fazlası

% 15
% 20
% 27
% 35

1.320 TL Fazlası
3.960 TL Fazlası
11.520 TL Fazlası

% 15
% 20
% 27
% 35

1.320 TL Fazlası
3.960 TL Fazlası
18.594 TL Fazlası

2011 yılı için
%20
%15

I- B-UYGULANACAK BAZI DAMGA VERGİSİ NiSPETLERi VE MAKTU TUTARLARI *
Damga Vergisi Oranları
1) Ücretlerde** (Avans olarak ödenenler dahil)
2) Sözleşmeler, Taahhütnameler, Temliknameler (Belli parayıihtiva edenler)
3) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
4) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
5) Muhtasar - KDV Beyanname
6) Diğer Beyannameler (Damga Vergi Beyannamesi Hariç)
7) Belediyeler ve il Özel idarelerine Verilen Beyannameler
8) Sosyal Güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
9) Gümrük idarelerine Verilen Beyannameler
10) Bilançolar
11) Gelir Tablosu ve işletme Hesabı Özeti
12) Kira Sözleşmeleri (Kira Bedeli Üzerinden)

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 kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2011 tarihinden itibaren 1.251.383.40 TL’dir.
• 01.01.2004 Tarihinden itibaren Anonim, Eshamlı Komandit ve Limited şrketlerin Kuruluşlarına, Sermaye Artırımlarına ve Süre Uzatımlarına ilişkin Olarak
Düzenlenen Kağıtlar Damga Vergisinden Müstesnadır.
** GVK madde 23 hariç. (08.07.2006 tarih 5535 sayılı yasa)

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

Pratik Bilgiler

1.410 TL Fazlası
4.130 TL Fazlası
12.230 TL Fazlası

Temmuz - Ağustos 2011

I- VERGİLENDiRME iLE iLGiLi BAZI ORANLAR VE TUTARLAR
I- A GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI
2011 Yılı Ücret Dışı Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
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
2011 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
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
2010 Yılı Ücret Dışı Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
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
2010 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
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 Oranı
Kurumlar Kar Payı Stopaj Oranı
GEçici VERGi ORAnLARi
2010 yılı için
Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar için
%20
Gelir Vergisine Tabi Olanlar için
%15

vergi

Pratik Bilgiler

367

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
I-C YILLARA GÖRE YENiDEN
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vergi

DEĞERLEME ORANLARI

368

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

I-D 2003-2004 YILLARINDA UYGULANAN FiNANSMAN GiDER
KISITLAMA VE 01.01.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇİCİ VERGİ
DÖNEMLERiNE UYGULANAN YENiDEN DEĞERLEME ORANLARI
01.01.2003
31.03.2003
Dönemi için
%16.53
01.01.2003
30.06.2003
Dönemi için
%18
Finansman
01.01.2003
30.09.2003
Dönemi için
% 15.7
Gider
01.01.2003
31.12.2003
Dönemi için
% 14.9
Kısıtlaması
01.01.2004
31.03.2004
Dönemi için
% 9.3
Oranları
01.01.2004
30.06.2004
Dönemi için
% 8.8
01.01.2004
30.09.2004
Dönemi için
% 7.6
01.01.2004
31.12.2004
Dönemi için
% 9.1
01.01.2006
31.03.2006
Dönemi için
% 0.39
01.01.2006
30.06.2006
Dönemi için
% 2.15
01.01.2006
30.09.2006
Dönemi için
% 5.55
01.01.2006
31.12.2006
Dönemi için
% 7.8
Yeniden
01.01.2007
31.03.2007
Dönemi için
%Değerleme
01.01.2007
30.06.2007
Dönemi için
% 1.29
Oranları
01.01.2007
30.09.2007
Dönemi için
% 4.54
01.01.2007
31.12.2007
Dönemi için
% 7.2
01.01.2008
31.03.2008
Dönemi için
% 1.39
01.01.2008
30.06.2008
Dönemi için
% 5.56
01.01.2008
30.09.2008
Dönemi için
% 9.89
01.01.2008
31.12.2008
Dönemi için
% 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
01.01.2011
30.06.2011
Dönemi İçin
% 5.65

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
I-E- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94. MADDESiNE GÖRE BAZI TEVKiFAT ORANLARI

17
20
3
20
20
20
20

vergi

Tevkifat Oranı %

0
10

15
10
20

Pratik Bilgiler

15

20

1
2
2
4

2
4
0
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Bent No. Kanun maddesinin açıklaması
2
Yaptıkları Serbest Meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere
serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
a. 18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden
b. Diğerlerinden
3
42. madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen
istihkak bedellerinden
4
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden
5.
a. 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden
b. Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden
c. Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden
6. a. Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 4 nolu bendinin
i. (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan
ii. (b) alt bendinde yazılı kazançlardan
b. i.Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. Maddenin 2. Fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar
paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) (2006/10731 Sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
ii.Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir iş yeri
veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar
mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından
(karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) (2006/10731 Sayılı BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
iii. 75. maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarının ana merkeze
aktarılan tutarı üzerinden
10. a. Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango idaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce
çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
b. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile
bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili
olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
11
Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
a. Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
i. Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için
ii. (i) alt bendi dışında kalanlar için
b. Diğer zirai mahsuller için,
i. Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için
ii. (i) alt bendi dışında kalanlar için
c. Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,
i. Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahütte bulunan kurumlara yapılan ormanların
ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşıması ve benzeri hizmetler için
ii. Diğer hizmetler için
d. Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için
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I-E GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94. MADDESiNE GÖRE BAZI TEVKiFAT ORANLARI

vergi

Bent
12
13

14
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No. Kanun maddesinin açıklaması
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden
Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;
a. Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi
turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu
emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden
b. Hurda mal alımları için
c. Diğer mal alımları için
d. Diğer hizmet alımları (‘a’, ’b’ ve ’c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması
hali de bu kapsamdadır) için
75. maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (kanunla
kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri
ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında
dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)
a. 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından (2003/6577 Sayılı BKK ile 01.01.2004’den itibaren)
b. 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından
c. 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlarından

Tevkifat Oranı %
20

2
2
5
10

15
15
10
5

I-F REESKONT VE AVANS işLEMLERiNDE UYGULANAN iSKONTO VE FAiZ ORANLARI
(Vadelerine en çok üç ay kalan senetler karşılığında)
YÜRÜRLÜK TARiHi
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 (%) (Yıllık)
60
55
50
43
38
32
28
23
27
25
19
18
15

AVANS (%) (Yıllık)
70
64
57
48
42
35
30
25
29
27
20
19
16

Not: Ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde, VUKanununun 238. Seri No’lu Genel Tebliğ uyarınca Avans işlemleri için uygulanan
oran geçerlidir.
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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

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

Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası

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

Pratik Bilgiler

b) Yıllar itibariyle Aylık 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 Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası
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a) Yıllar itibariyle Aylık Gecikme Zammı
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 itibaren
Not: Gecikme zammında ay kesirleri için günlük esasa göre hesaplama yapılır.

vergi

I-G YILLAR iTiBARiYLE AYLIK GECİKME VE TECiL FAiZi ORANLARI
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II- VERGİLENDiRME iLE iLGiLi BAZI CEZALAR
II-A USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2011 TARIHINDEN GEÇERLI OLMAK üZERE)
BiRiNCE DERECE
iKiNCi DERECE
MÜKELLEF GRUPLAR
USULSÜZLÜK iÇiN
USULSÜZLÜK iÇiN
1) Sermaye şirketleri
96.00 TL
53.00 TL
2) Sermaye şirketleri Dışında Kalanlar
60.00 TL
30.00 TL
Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı
3) ikinci Sınıf Tüccarlar
30.00 TL
15.00 TL
4) Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname
15.00 TL
8.00 TL
Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
5) Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler
8.00 TL
3.70 TL
6) Gelir Vergisinden Muaf Esnaf
3.70 TL
2.15 TL

Temmuz - Ağustos 2011
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II-B ÖZEL USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2011 TARiHiNDEN iTiBAREN)

372

1-Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenmemesi
veya düzenlenen bu belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde, (Her Belge için) 01.01.2011 Tarihinden
itibaren Ceza miktarı 170.00 TL’dan az, bir takvim yılı içinde toplam olarak 80.000.00 TL’den fazla olamaz.
2- Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Fiş, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk irsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri
Listesi ile Maliye Bakanlığı’nca Düzenleme Mecburiyeti Getirilen Belgelerin Düzenlenmemesi, Bulundurulmaması ve
Kaydedilmemesi veya Düzenlenen Bu Belgelerin Gerçeği Yansıtmaması Halinde; (Her Belge için) Ceza miktarı her belge
için her tespitte 8.000 TL, yıl içinde de 80.000 TL’yi aşamaz. VUK. Md. 353/2
3- Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş ve
Yolcu Taşıma Biletlerini Almayan Nihai Tüketicilere Vergi incelemesine Yetkili Kişiler Tarafından Yapılması şartıyla; (VUK. Md. 353/3)
4-Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara (VUK. Md. 353/4)
5- Vergi Levhasını Bulundurmayan ve Asmayanlara (VUK. MD. 353/4)
6- Belirlenen Muhasebe Standartlarına, Tek Düzen Hesap Planı ve Mali Tablolara ilişkin Usul ve Esaslara Uymayanlara (VUK. MD. 353/6)
7- VUK’un 8. maddesinin son fıkrası uyarınca düzenlenen tek vergi numarası ile ilgili mecburiyetlere
uymayanlara (Her bir işlem için) (VUK. MD. 353/7)
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine (VUK. MD. 353/8)
9- 4358 S. Kanun uyarınca işletmeler Vergi Kimlik No’su zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları
işlemlere ilişkin bildirimleri yerine getirmeyenler (VUK. MD. 353/9)
10- VUK’un 127/d bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan araç sahibi
adına (VUK. MD. 353/10)
11- Bilgi vermekten ile VUK 256, 257 ve Mük. 257 madde hükümlerine uymayan (01.01.2009 - 31.07.2009 Arası)
-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı hakkında
- ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler, kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
- Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
12- Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde. (Mük.Md.355) (01.01.2009 - 31.07.2009 Arası)
12.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
- Yasal süreden itibaren 30 günden sonra

%10

170.00 TL

34.00 TL
170.00 TL
170.00 TL
3.700.00 TL
200.00 TL
600.00 TL
800.00 TL
600.00 TL

1.600.00 TL
760.00 TL
350.00 TL

400.00 TL
800.00 TL
1.600.00 TL

ÇÖZÜM

II-B ÖZEL USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2010 TARiHiNDEN iTiBAREN)
12.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında; (01.01.2009 - 31.07.2009 Arası)
- 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

13- Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde. (Mük.Md.355) (01.01.2011’den İtibaren)
Yasal Süreden itibaren
ikinci
30 Gün içinde
30 Gün
13.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
107 TL
214 TL
13.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında;
53 TL
106 TL
13.3. Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
26 TL
52 TL

1070 TL
530 TL
260 TL

III- BAZI iNDiRiM VE iSTiSNALAR
III-A SAKATLIK iNDiRiMi (AYLIK)
1. Derece Sakatlık için
2. Derece Sakatlık için
3. Derece Sakatlık için
III-B VERGİDEN iSTiSNA YEMEK BEDELi
III-C VERGİDEN iSTiSNA ÇOCUK YARDIMI
iki çocuğu aşmamak koşulu ile her bir çocuk için
(Asgari Ücret x %2)
III-D KONUT KiRA GELİRLERi iSTiSNASI
III-E BEYAN SINIRLARI
1- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul
Sermaye iratları ve Vergi Alacağı Dahil
Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında
2- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Gayri
Menkul Sermaye iratlarında
3- Diğer Kazanç ve iratlarda (Değer Artış Kazançları)
4- Diğer Kazanç ve iratlarda (Arizi Kazançları)
5- Tevkifata ve istisnaya konu olmayan Menkul ve
Gayrimenkul Sermaye iradı Beyan Sınırı

01.01.2010 Tarihinden itibaren

01.01.2011 Tarihinden itibaren

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

01.07.2010 - 31.12.2010 15.21 TL
2.600.00 TL
2010 Yılı için

01.07.2011 - 31.12.2011

Pratik Bilgiler

Takibeden Sonrası
15 Gün
214 TL 1070 TL
106 TL 530 TL
52 TL
260 TL

15.93

16.74
2.800.00 TL
2011 Yılı için

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
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14- Bildirim veya Formları n Düzeltilmesi (Mük.Md.355) (01.01.2011’den İtibaren)
Yasal Süreden itibaren
ilk 10 Gün içinde
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. Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
Yok

Sonrası

vergi

Pratik Bilgiler

373

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler

vergi

Pratik Bilgiler
IV - PERAKENDE SATIş Fiş VE YAZAR KASA Fiş DüZENLEME üST SINIRI
(01.01.2011 - 31.12.2011)
(01.01.2010 - 31.12.2010)
V - SEVK iRSALiYESiNiN FATURALANDIRILMASI SüRESi
Sevk irsaliyesiyle yapılan satışlarda fatura kesme müddeti sevk irsaliyesi düzenleme tarihinden itibaren
VI - AMORTiSMAN AYIRMA SINIRI
(01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri arası)
(01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arası)
VII - BiLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERi (VUK Mad. 177)
01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanacak
1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların;
a) Yıllık alımlarının tutarı
b) Yıllık satımlarının tutarı
2- Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp ta bir yıl içinde elde
ettikleri gayrisafi iş hasılatı
3- 1. ve 2. Bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2. bentte yazılı iş
hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarı toplamı
VIII - EK MALi TABLOLARI DüZENLEME SINIRI
2010 Yılı için
AKTiF TOPLAMI
9.099.400 TL
NET SATIşLAR TOPLAMI
20.221.000 TL
IX - 7/A SEÇENEĞiNi UYGULAMAK ZORUNDA OLANLAR
2010 Yılı için
AKTiF TOPLAMI
1.516.600 TL
NET SATIŞLAR TOPLAMI
3.032.900 TL
X - EMLAK VERGİSİ ORANLARI
Normal Yörelerde

NITELIĞI
Meskenlerde
Diğer 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 Yılı için
9.800.300 TL
21.778.200 TL
2011 Yılı için
1.633.300 TL
3.266.400 TL
Büyükşehir
Belediyesi
Binde 2
Binde 4
Binde 2
Binde 6

XI - VERASET VE iNTiKAL VERGİSİ TARiFESi (2011 YILI)
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Matrah
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ilk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın

intikallerde (%)
170.000 TL için
370.000 TL için
800.000 TL için
1.600.000 TL için
2.940.000 TL sının Üstü

Veraset Yoluyla
intikallerde (%)
1
3
5
7
10

ivazsız
10
15
20
25
30

2009 YILINDA VERASET VE iNTiKAL VERGİSİNDEN iSTiSNA TUTARLAR
a- Evlatlıklar dahil Füruğ ve eşten herbirine isabet eden mirasın 118.438.00 TL füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 237.018.00 TL
b- ivazsız intikallerde (Hibe, Hediye, Çekiliş vs.) 2.730.00 TL Veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
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XII - Bildirim ve Süreler

ÖDEME KAYDEDİCİ
CİHAZ SATIN ALMA
ÖDEME KAYDEDİCİ
CİHAZI BİLDİRME
KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C.
ALIMINDA KULLANMAYA
BAŞLAMA SÜRESİ
İŞ BIRAKMADA Ö.K.C.
MÜHÜRLETME SÜRESİ
TEKRAR Ö.K.C. KULLANMADA
MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ

İŞ BIRAKMA TARİHİNDEN
İTİBAREN BiR AY
İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN
30 GÜN

vergi

DAYAnAĞi
VERGİ USUL KANUNU
VE İŞLEM YÖNERGESİ

VERGİ USUL KANUNU
VERGİ USUL KANUNU
VERGİ USUL KANUNU
VERGİ USUL KANUNU
VERGİ USUL KANUNU
VERGİ USUL KANUNU
VERGİ USUL KANUNU
VE İŞLEM YÖNERGESİ
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBLİĞİ, İŞLEM
YÖNERGESİ
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
3100 S.K. 50 NOLU
TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
3100 S.K. 50 NOLU
TEBLİĞİ İŞLEM YÖNERGESİ

Pratik Bilgiler

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
BİR AY İÇERİSİNDE
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ
İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ
BİR AY İÇERİSİNDE
İŞ BIRAKMA
BİR AY İÇERİSİNDE
NAKİL
BİR AY İÇERİSİNDE
ÖLÜM
BİR AY İÇERİSİNDE
TASFİYE VE İFLAS

BiLDiRiM SÜRESi
GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA
TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE
KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI
AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT
ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI
KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK
MENSUPLARINCA, ŞİRKETLERİN İŞE
BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA
TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE
TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ
VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN
VE İŞLEM ÖNERGESİ
OLAYIN VUKUUNDAN
VE İŞLEM YÖNERGESİ
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN
VE İŞLEM YÖNERGESİ
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN
VE İŞLEM YÖNERGESİ
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN
VE İŞLEM YÖNERGESİ
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN
VE İŞLEM YÖNERGESİ
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN
BİR AY İÇERİSİNDE
Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN
BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN
TARİHTEN İTİBAERN 30 GÜN
SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAERN
15 GÜN
30 GÜN
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İŞE BAŞLAMA
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XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri
VERGİ TÜRÜ
GEÇİCİ VERGİ

vergi

BEYANNAMESİ
AYLIK MUHTASAR
BEYANNAME
ÜÇ AYLIK
MUHTASAR
BEYANNAME
AYLIK KDV BEYANNAMESİ
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
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Pratik Bilgiler

KURUMLAR VERGİSİ
BEYANNAMESİ
MÜNFERİT BEYANNAME
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ÖZEL BEYANNAMELER

ASGARİ VERGİ
BEYANNAMELERİ

DÖNEMi/AÇIKLAMA
Ocak, şubat, Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz, Ağustos, Eylül,
Ekim, Kasım, Aralık

BEYAN TARiHi
14 Mayıs
14 Ağustos
14 Kasım
14 Şubat

SON ÖDEME TARiHi
17 Mayıs
17 Ağustos
17 Kasım
17 Şubat

Her Ay
Ocak, şubat, Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz, Ağustos, Eylül,
Ekim, Kasım, Aralık
Her Ay
Yıllık

Her Ayın 23. Günü
23 Nisan
23 Temmuz
23 Ekim
23 Ocak
Her Ayın 24. Günü
1-25 Mart

Yıllık

1-25 Nisan

Her Ayın 26. Günü
26 Nisan
26 Temmuz
26 Ekim
26 Ocak
Her Ayın 26. Günü
1. Taksit 31 Mart
2. Taksit 31 Temmuz
30 Nisan

Dar Mükellef Gerçek Kişi
Diğer Kazanç ve iratları
için
Dar Mükellefler Diğer
Kazanç ve iratları için

Kazancın iktisap edildiği
tarihten itibaren 15 gün
içinde GVK Md. 101
Kazancın elde edildiği
tarihten itibaren 15 gün
içinde KVK Md. 26
Dönemi Takip Eden ayın
20. Gün akşamı GVK. Mük. Md.11
1-25 Nisan KVK. Md. 14-17

Beyanname verme
süresi içinde
GVK.Md. 120
Beyanname verme süresi
içinde KVK. Md. 29

Tasfiyenin bitiminden itibaren
30 gün içinde KVK. Md.17
Birleşme Tarihinden itibaren
30 Gün içinde KVK.
Md. 17-18
Birleşmenin Ticaret sicil
Gazetesinde ilan edildiği
tarihten itibaren 30 gün
içinde KVK. Md.20

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

Talih oyunları salon
kazançları
TASFİYE GİRİŞ VE TASFİYE
DEVAMINDA

TASFİYE BEYANNAMELERİ
BİRLEŞME NEDENİYLE
VERİLEN KURUMLAR
VERGİSİ BEYANNAMELERİ
DEVİR NEDENİYLE
VERİLEN KURUMLAR
VERGİSİ BEYANNAMELERİ

DEVİR NEDENİYLE VERİLEN
KURUMLAR VERGİSİ
BEYANNAMELERİ

Son Tasfiye Dönemi
BİRLEŞMELERDE

Devir, Hesap Döneminin
Kapandığı Aydan Kurumlar
Vergisi beyanname verilme
süresinden sonra
gerçekleştiyse
Devir, Hesap Döneminin
Kapandığı Aydan Kurumlar
Vergisi beyannamesinin
verileceği ay sonuna
kadar gerçekleştiyse

Devir tarihine kadar olan
ve birleşmenin öncesi dönen
beyannameleri birleşmenin
Ticaret Sicil Gazetesinde
ilan edildiği tarihten itibaren
30 gün içinde KVK. Md. 20

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

Beyannamenin verildiği ayın
sonuna kadar KVK. Md.21

HER İKİ BEYANNAME
ÜZERİNDEN TARH EDİLEN
VERGİLER Beyanname
verme süresi içinde
KVK. Md. 21

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
BEYANNAMELERİ
ŞANS OYUNLARI
VERGİSİ
BEYANNAMELERİ

AYLIK
AYLIK

BEYAN TARiHi
TAKİP EDEN AYIN 10. GÜN AKŞAMI
TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI

TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI

ERTESİ AYIN 1-23 GÜNLER
DVK. MD.22
KAĞITLARIN DÜZENLENDİĞİ TARİHİ
İZLEYEN 15 GÜN İÇİNDE DVK. MO. 22
ERTESİ AYIN 15. GÜN AKŞAMINA
KADAR
ERTESİ AYIN 15. GÜN AKŞAMINA
KADAR
ERTESİ AYIN 15. GÜN AKŞAMINA
KADAR
ERTESİ AYIN 20. GÜN
AKŞAMINA KADAR

SON ÖDEME TARiHi
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAKİP EDEN AYIN 10.GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAKİP EDEN AYIN 15.GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAKİP EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAMENİN VERİLDİĞİ AYIN
26.GÜN AKŞAMINA KADAR
DVK.22 BEYANNAME VERME
SÜRESİ İÇİNDE DVK. MD. 22
BEYANNAME VERME SÜRESİ
İÇİNDE
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE

Pratik Bilgiler

DÖNEMi/AÇIKLAMA
AKARYAKIT VE ÜRÜNLERİNE
İLİŞKİN 1 NOLU ÖTVB
KAYIT VE TESCİLE TABİ TAŞITLARA
İLİŞKİN 2/A NOLU ÖTVB
KAYIT VE TESCİLE TABİ
OLMAYAN TAŞTLARA
İLİŞKİN 2/B NOLU ÖTVB
ALKOLLÜ İÇKİLERLE İLGİLİ
3/A NOLU ÖTVB
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİ
BEYANNAMELERİ
İLE İLGİLİ 3./B NOLU ÖTVB
KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN
3/C NOLU ÖTVB
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İLE DİĞER MALLARA İLİŞKİN
4 NOLU ÖYVB ÖTVK MD. 14
DAMGA VERGİSİ DEFTERİ TUTAN
MÜKELLEFLER
DAMGA VERGİSİ
BEYANNAMELERİ
DAMGA VERGİSİ DEFTERİ
TUTMAYANLAR
BANKA VE SİGORTA
BANKA VE BANKERLERİN
MUAMELELERİ VERGİSİ
BEYANNAMELERi
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN

BEYANNAME VERME
SÜRESİ İÇİNDE
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vergi
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VERASET VE iNTiKAL
VERGİ BEYANNAMELERi

Pratik Bilgiler

vergi

VERGİ TÜRÜ

Temmuz - Ağustos 2011

BEYAN TARiHi
ÖLÜM TARİHİNİ TAKiP EDEN
4 AY İÇİNDE

SON ÖDEME TARiHi
TAHAKKUKTAN İTİBAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA EŞİT İKİ TAKSiTTE
TAHAKKUKTAN İTİBAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA EŞİT İKİ TAKSİTTE

ÖLÜM TÜRKİYE MİRASÇILAR
YURTDIŞI

ÖLÜM TARİHİNİ TAKİP EDEN
TAKİP EDEN 6 AY İÇİNDE
EDEN 6 AY İÇİNDE

ÖLÜM YABANCI ÜLKE
MİRASÇILAR TÜRKİYEDE

ÖLÜM TARİHİNİ TAKİP
EDEN 6 AY İÇİNDE

TAHAKKUKTAN İTİBAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA EŞİT İKİ TAKSİTTE

ÖLÜM VE MİRASÇILAR
YURTDIŞI VE AYNI ÜLKEDE

ÖLÜM TARİHİNİ TAKİP
EDEN 4 AY İÇİNDE

TAHAKKUKTAN İTİBAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA EŞİT İKİ TAKSİTTE

ÖLÜM VE MİRASÇILAR
FARKLI YABANCI ÜLKEDE

ÖLÜM TARİHİNİ TAKİP
EDEN 8 AY İÇİNDE

GAİPLİK HALİNDE

SİCİLE GAİPLİK KARARINI
KAYDOLDUĞU TAKİP EDEN
1 AY İÇİNDE

TAHAKKUKTAN İTİBAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA EŞİT İKİ TAKSİTTE
TAHAKKUKTAN İTİBAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA EŞİT İKİ TAKSİTTE

DİĞER İNTİKALLERDE

MALLARIN HUKUKEN İKTİSAP
EDİLDİĞİ TARİHİ TAKİP EDEN
1 AY İÇİNDE

TAHAKKUKTAN İTİBAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA EŞİT İKİ TAKSİTTE

YARIŞMA ÇEKİLİŞ FUTBOL
MÜSABAKALARI MÜŞTEREK
BAHİSLERLE İLGİLİ

GÜNÜ TAKİP EDEN 20. GÜN
AKŞAMINA KADAR VİVK.
MD. 9

BEYANNAME VERME SÜRESİNDE

Bildirim Süreleri
Ba - Bs
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DÖNEMi/AÇIKLAMA
ÖLÜM TÜRKİYE MİRASÇILAR
TÜRKİYE’DE İSE

Aylık

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

DiĞER MENKUL SERMAYE iRATLARI
EUROBOND’LARIN FAİZ GELİRLERİ
EUROBOND'LARIN ALIM SATIM KAZANÇLARI
YTL BAZINDA HESAPLANIR ile endekslenir, 2006 yılında bu şart
HİSSE SENEDİ KAR PAYI
YABANCI DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ FAİZ

OFF-SHORE MEVDUAT FAİZİ
ALACAK FAİZLERİ
TOPLU KONUT, KAMU ORTAKLIĞI VE ÖZELLEŞTİRME
İDARESİ TAHVİLLERİNDEN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRLERİ
TOPLU KONUT, KAMU ORTAKLIĞI VE ÖZELLEŞTİRME
İDARESİ TAHVİLLERİNDEN ELDE EDİLEN ALIM SATIM KAZANCI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTALAMA
ELDE EDİLEN KAR PAYLARI
ADİ KOM. ŞTİ. KOMANDİTER ORTAĞIN ELDE ETTİĞİ KAR PAYI
HER ÇEŞİT SENETLERİN İSKONTO EDİLMESİ SONUCUNDA,
ALINAN İSKONTO BEDELLERİ
HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLERİN VADESİ GELMEMİŞ
KUPONLARIN SATIŞNDAN ELDE EDİLEN BEDELLER
İŞTİRAK HİSSELERİNİN SAHİBİ ADINA HENÜZ
TAHAKKUK ETMEMİŞ KAR PAYLARININ DEVİR VE TEMLİKİ
KARŞLIĞINDA ALINAN PARA VE AYINLAR
FAİZSİZ OLARAK KREDİ VERENLERE, KAR ZARAR
ORTAKLIĞI, ÖZEL FİNANS KURUMLARINCA ÖDENEN
KAR PAYLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARINA KATILMA
REPO GELİRLERİ
MEVDUAT FAİZLERİ

Elden çıkarıldığı tarihte (süre sınırı yok) Alışlar ÜFE ile endekslenir
alım satım farkı, değer artış kazancı olarak beyan edilir.
Farka; Tam Mükellefleflere % 10, Dar mükelleflere % 0 oranında,
stopaj uygulanır, 2015 yılına kadar beyan yok
1/1/06 SONRASI
Elde edilen faiz geliri; beyan toplamını geçiyorsa, tamamı beyan edilir.
ÜFE artış oranının % 10'un üzerinde olması şartıyla, iktisap bedeli ÜFE
gerçekleşmediği için endeksleme yapılamaz. Kazancın tutarı ne olursa olsun
beyan edilir.
Elde edilen gelirin (stopaj öncesi) yarısı Beyan toplamını geçiyorsa vergilenir.
Faiz gelirleri 2007 yılı için 900 YTL'yi aşarsa tamamı beyana tabi. Alım
GELİRLERİ, KAZANÇLARI, YABANCI FON GELİRLERİ, satım kazancı ise 2007 yılı
için 15.000 YTL' aşan kısmı beyan edilir.
2007 yılı 900 YTL aştığında tamamı beyan edilir.
2007 yılı 900 YTL aştığında tamamı beyan edilir.
1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilenlere; % 10 stopaj uygulanır,
tutan ne olursa olsun beyan edilmez,
1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilenlere; % 10 stopaj uygulanır,
tutan ne olursa olsun beyan edilmez,
Kar payı ile kar payının % 50 si düşüldükten sonra, toplamı beyan
toplamını geçiyorsa, tamamı beyan edilir.
Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.

vergi

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

1 yıldan az sürede elden çıkarılıyorsa;
Farka; Tam Mükellefleflere % 10, (13.11.2008 Tarihli Resmi Gazete 2008/14272
BKK ile % 0) Dar mükelleflere % 0 stopaj, 2015 yılına kadar beyan yok
2 yıldan az sürede elden çıkarılıyorsa;
Alışlar ÜFE ile endekslenir alım satım farkı, değer artış kazancı
olarak beyan edilir.
Elden çıkarıldığı tarihte (süre sınırı yok) Alışlar ÜFE ile endekslenir
alım satım farkı, değer artış kazancı olarak beyan edilir.

Pratik Bilgiler

HİSSE SENEDİNE BAĞLI;
ORTAKLIK HAKLARININ VEYA HİSSELERİNİN (A.Ş.'LER) ELDEN
ÇIKARILMASI NEDENİYLE DOĞAN
HİSSE SENEDİNE BAĞLI OLMAYAN,
ORTAKLIK HAKLARININ VEYA HİSSELERİNİN (LTD-diğer)
ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE DOĞAN
YABANCI HİSSE SENETLERİ

1/1/06 SONRASI

Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.

Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.

Hiçbir şekilde beyana tabi değil.
Hiçbir şekilde beyana tabi değil.
% 15 stopaja tabi, beyan edilmez.
% 15 stopaja tabi, beyan edilmez.
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HiSSE SENEDi ALIM SATIM KAZANCI
ÖZEL SEKTÖR TAHViLi
İMKB İŞLEM GÖREN;
HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM KAZANCI
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XV- KDV Tevkifat Oranları
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Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

Tevkifat Oranı

Tevkifat Yapacak Olanlar

KDV mükellefi olanlann, KDV mükellefi
olmayanlardan, ticari işletmeye dahil olmayan
ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'nci maddesinde
sayılan mal ve hakları kiralama işlemleri

işlem üzerinden
hesaplanan katma
değer vergisinin
tamamı

Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle
gerçek usulde katma değer vergisi
mükellefiyetinin bulunmaması.

Düzenlemelerin
Yapıldığı KDV
Genel Tebliğleri

30 ve 31

Kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi
mükellefi olması,
şartlarının birlikte varolması halinde,
kiralayan tarafından
Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi
olanların profesyonel veya amatör spor
kulüplerine oyuncularının formalarında
gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait
bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara
yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, dergi,
kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve
benzeri şekillerde reklam vermeleri.
Hurda metal alımlarında
(Hurda metal teslimleri Katma Değer Vergisi
Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca katma
değer vergisinden istisnadır. Ancak, Katma
Değer Vergisi Kanunu'nun 18'nci maddesi
uyarınca hurda mal tesliminde bulunan
mükellefin istisnadan vazgeçmesi halinde
tevkifat yapılacaktır.
Akaryakıt işi ile devamlı olarak
uğraşmayanlardan (mutad depo kapsamında
yurt dışından akaryakıt getirip satanlardan)
akaryakıt alınması işlemi
Atık kağıt, hurda plastik ve hurda cam alımları
(Kağıt, Plastik ve cam hurda ve atıklarının
teslimleri Katma Değer Vergisi Kanununun
17/4-g maddesi uyarınca katma değer
vergisinden istisnadır. Ancak, Katma Değer
Vergisi Kanunu'nun 18 nci maddesi uyarınca
hurda mal tesliminde bulunan mükellefin
istisnadan vazgeçmesi halinde tevkifat
yapılacaktır.

işlem üzerinden
hesaplanan katma
değer vergisinin
tamamı

işlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'ı

İşlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'ı

işlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'ı

Reklamı alanların gerçek usulde katma
değer vergisi mükellefi
olmamaları halinde, reklamı verenler
tarafından.

30

Alım Yapanlar

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

Alım Yapanlar

68,85

Alım yapanlar

81,86

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler

Aşağıdaki hizmet alımları;
Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik
mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri.
Özel güvenlik hizmetleri,
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait
tadil, bakım ve onanm hizmetleri,
Her türlü yemek servisi, Danışmanlık ve
denetim hizmetleri.
Kapsama giren her bir işlemin bedeli Vergi
Usul Kanununa göre o yıl için geçerli fatura
düzenleme sınırını aşmadığı takdirde
hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi
tutulmayacaktır.

Tevkifat Yapacak Olanlar

Düzenlemelerin
Yapıldığı KDV
Genel Tebliğleri

Hizmet Alanlar

93 ve 99

İşlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin 1/2'si
Yemek servisi,
bahçe ve çevre
bakım, özel
güvenlik,
(01.05.2007
tarihine kadar)
Danışmanlık ve
denetim
hizmetlerinde 1/2,

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

Özel Güvenlik
(01.05.2007
tarihinden itibaren
4/5)

Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
Bankalar ve özel fınans kurumlan,

Temizlik
hizmetlerinde 2/3,
Yapım işlerinde 1/6
Diğer hizmetlerde
1/3'dür.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu iktisadi
Kuruluşları, iktisadi Devlet Teşekkülleri),
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsalan dahil
bütün borsalar,

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunların teşkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kuruluşlar.
Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

Hisse senetleri istanbul Menkul Kıymetler
Borsasına kote edilmiş şirketler (bunlar
yalnızca "yapım işleri", "temizlik, çevre ve
bahçe bakım hizmetleri", "özel güvenlik
hizmetleri" ile "yemek servis hizmetleri"ne ait
katma değer vergisini tevkifata tabi tutacaklardır).
Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan
kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
Birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere,
söz konusu hizmetlerde katma değer vergisi
tevkifatı yapmakla zorunludur.

89,91,92,95,
99,104

Pratik Bilgiler

Yapı Denetim Hizmetler

Tevkifat Oranı
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vergi

Düzenlemelerin
Tevkifat Yapacak Olanlar
Genel Tebliğleri

işgücü hizmetine
ait katma değer
vergisinin % 90'ın
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Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır,
Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri (bakır ve
bakır alasımlanndan mamul; anot, katot, her
çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül,
filmaşin. levha, boru, prinç çubuk, lama, her
türlü tel ve benzerlerinin teslimi bu kapsamda
tevkifata tabidir,)
(Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1
maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar
(tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin
sermayelerinin %51 veya daha fazlası kamuya
ait işletmeler ve özelleştirme kapsamındaki
kuruluşlar ile bu ürünlerin ilk üretici veya
ithalatçılarının bu kapsamdaki teslimlerinde
tevkifat uygulanmayacaktır).

Tevkifat Oranı

Yapıldığı KDV

işlem bedeli
üzerinden
Hesaplanan
KDV'nin %90'ı

işgücü Hizmetini Alanlar ile Katma Değer
Vergisi Mükellefi Olmasalar Bile aşağıda
sayılan kuruluşlar, (Ancak, bu kurum ve
kuruluşlardan alınan işgücü hizmetleri
tevkifata tabi tutulmayacaktır.)
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunların teşkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kuruluşlar,
Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlan
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlar,
Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
96,97
Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıklar,
Bankalar ve özel finans kurumlar,
Kamu iktisadi teşebbüsler (Kamu iktisadi
Kuruluşları, iktisadi Devlet Teşekkülleri),
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler,
vadeli işlemler borsalan dahil bütün borsalar,
Hisse senetleri istanbul Menkul Kıymetler
Borsasına kote edilmiş şirketler,
Yandan fazla hissesi doğrudan yukarıda
sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan
(tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş
ve işletmeler,
Alım yapanlar, (Alüminyum profil ve
alüminyum levha teslimlerinde
KDV tevkifatı;
• Bunları doğrudan slab, billet, külçe gibi
ham maddelerden imal edenler tarafından
yapılacak ilk teslimleri ile bunları ithal
edenler tarafından yapılacak ilk
teslimlerinde, uygulanacak, profil ve
95,96,97,104,105
levhanınilk üreticilerive ithalatçılarından
sonraki safhalardakiteslimleri KDV
tevkifatına tabi tutulmayacaktır.)

ÇÖZÜM

Pratik Bilgiler
XV- KDV Tevkifat Oranları

Hurda metalden elde edilen külçe
teslimlerinden (12.07.2008 Tarihinden
itibaren)
Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından,
alüminyum ve alasımlanndan mamul anot,
katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina,
kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç
çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin
tesliminde.
(Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1 inci
maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların
(tanmsal amaçlı kooperatifler hariç),
sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya
ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki
kuruluşlar ile bu ürünlerin ilk üretici (cevherden
üretim yapanlar) veya ithalatçılarının bu
kapsamdaki teslimlerinde tevkifat
uygulanmayacaktır.)
Çinko ve Alimunyum için Başlangıç,
04.05.2007)

Hesaplanan KDV
%90'ı

Alım yapanlar

Özel Güvenlik Sitemleri (01.05.2007
Tarihinden itibaren)
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve
Konfeksiyon işlerinde
Kütlü ve elyaf pamuk, Jinter pamuk,
pamuk lifi döküntüleri, natürel veya
top.s haldeki tiftik, yün ve yapağı ile
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01
pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02
pozisyonundaki koyun ve kuzuların
(astragan veya karakul, persaniye,
breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin,
Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç),
41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların
(Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve
oğlakları hariç) ham post ve derilerinin
teslimi

İşlem bedeli
üzerinden
Hesaplanan KDV'nin Alım yapanlar
%90'ı

işlem Bedeli
Üzerinden Hesaplanan Tüm KDV Mükellefleri
KDV'nin 4/5’i
Hesaplanan
Fason işler yaptıran kdv mükellefleri
KDV 'nin 1/2’si

Düzenlemelerin
Yapıldığı KDV
Genel Tebliğleri
110

vergi

Tevkifat Yapacak Olanlar

96,104

104
51,53,58,107

Alış yapanlar

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

(Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunların teşkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kuruluşlar.
Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 107,108
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kurul uslan.
Hisse senetleri istanbul Menkul Kıymetler
Borsasına kote edilmiş şirkeıler,
Yandan fazla hissesi doğrudan yukarıda
sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek
başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve
işletmeler, ve VUK 232. maddesinde belirlenen
fatura düzenleme sınırı altındaki (atarlar
HARiÇ)
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Büyük ve Küçükbaş hayvanların etlerinin
(Sakatat ve bağırsak dahil)

Tevkifat Oranı

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

Tevkifat Yapacak Olanlar
Alış yapanlar
(Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunların teşkil ettikleri birlikler, Döner
sermayeli kuruluşlar. Kanunla kurulan kamu
kurum ve kuruluşları,
Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluştan.
Hisse senetleri istanbul Menkul Kıymetler
Borsasına kote edilmiş şirketler,
Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda
sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek
başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve
işletmeler, ve VUK 232. maddesinde belirlenen
fatura düzenleme sınırı altındaki tutarlar
(HARiÇ)

Düzenlemelerin
Yapıldığı KDV
Genel Tebliğleri

108
110
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Pratik Bilgiler
DAVA AÇMA SÜRESi

VERGİ/CEZA İHBARNAMESİNE

VERGİ MAHKEMESİ

TEBLİĞDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE

İTİRAZİ KAYITLA VERİLEN
BEYANNAMEYE AİT TAHAKKUK
FİŞİNE

VERGİ MAHKEMESİNE

TAHAKKUK TARİHİNDEN
İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE

ÖDEME EMRİNE

VERGİ MAHKEMESİNE

TEBLİĞDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE

HACİZ VARAKASINA

VERGİ MAHKEMESİNE

HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN

İHTİYATİ TAHAKKUKA

VERGİ MAHKEMESİNE

İHTİYATİ HACZE

VERGİ MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TAHAKKUKUN BİLDİRİM
TARİHİNDEN İTİBAREN
7 GÜN İÇİNDE
HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN
7 GÜN İÇİNDE

TEMYİZ DAVASI AÇMA

DANIŞTAY’A

KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN
30 GÜN

DAYANAĞI
VERGİ USUL KANUNU
2577 SAYILI KANUN
İŞLEM YÖNERGESİ
2577 SAYILI KANUN
İŞLEM YÖNERGESİ
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
İŞLEM YÖNERGESİ
6183 SAYILI KANUN
7 GÜN iÇiNDE
2577 SAYILI KANUN
İŞLEM YÖNERGESİ
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
İŞLEM YÖNERGESİ
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
İŞLEM YÖNERGESİ

Pratik Bilgiler

DAVA AÇILACAK MAHKEME
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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

VERGİ ADI
YILLIK GELİR VERGİSİ
ZIRAi KAZANÇ GELİR VERGİSİ
GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
KURUMLAR VERGİSİ
KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
GELİR VERGİSİ (GMSI)
BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
SiGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
GELİR GEÇİCİ VERGİ
KURUM GEÇİCİ VERGİ
DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
GELİR V. TALİH OYUNLARI ASGARi VERGİ
HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ
KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
DiĞER ÜCRETLER
KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
RÖNTGEN FiLMLERiNDEN ALINAN EK VERGİ
MÜLGA MADEN FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERiNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ iÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERiNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
DAYANIKLI TÜKETİM VE DiĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
TÜTÜN MAMÜLLERiNE İLİŞKİN EK VERGİ
HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ
EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
FON PAYI
PİŞMANLIK ZAMMI
E.KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ

ÇÖZÜM
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VERGİ ADI
DAMGA VERGİSİ
5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
VERGİ BARIŞ TEFE TUTARI
VERGİ BARIŞ GEÇ ÖDEME ZAMMI
VERGİ YARGI HARÇLARI
GECİKME FAİZİ
GECİKME ZAMMI
ERKEN ÖDEME iNDiRiMi
ALINAN DİĞER FAİZLER
SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
KONUT FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PİRİMİ CEZAİ FAİZİ
CEZAİ FAİZ (KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
USULSÜZLÜK CEZASI
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
KUSUR CEZASI
AĞIR KUSUR CEZASI
KAÇAKÇILIK CEZASI
VERGİ ZİYAİ CEZASI
VUK 112/4 MADDESİ GEREĞİNCE ÖDENEN FAİZ
EK GELİR VERGİSİ
EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
FAİZ VERGİSİ
EK EMLAK VERGİSİ
GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
EK KURUMLAR VERGİSİ
KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4705 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
MOTORLU TAŞTLAR EK VERGİSİ
4837 S.K EK MOTORLU TAŞTLAR VERGİSİ
4962 S. TAŞT VERGİSİ
MÜLGA TRAFiK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ
5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI
TEK BAŞNA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
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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
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VERGİ 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

VERGİ ADI
5035 SAYILI KANUNA GÖRE FiNANSAL FAALİYET HARCI
TEKEL SAFİ HASILAT
TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
NOTER HARÇLARI
MOTORLU TAŞT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
MÜNFERİT KURUM E. D. V.
NET AKTİF VERGİSİ
KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
VERGİ BARIŞ MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
VERGİ BARIŞ MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
VERGİ BARIŞ MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
VERGİ BARIŞ MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
VERGİ BARIŞ MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
VERGİ BARIŞ MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
VERGİ BARIŞ MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
VERGİ BARIŞ KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
VERGİ BARIŞ KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
VERGİ BARIŞ KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
VERGİ BARIŞ KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
VERGİ BARIŞ İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
VERGİ BARIŞ PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
VERGİ BARIŞ PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
VERGİ BARIŞ ECRİMİSİL 15.MADDE
VERGİ BARIŞ KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
NÜFUS PARA CEZASI
SEÇİM PARA CEZASI
ASKERLİK PARA CEZASI
MAHKEME PARA CEZASI
1475 SAYILI İÇ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
TURİZM PARA CEZASI
TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
ÇEVRE KİLLİLİĞİ PARA CEZASI
ESNAF S.HARÇ
GÜMRÜK VERGİSİ
YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI
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VERGİ ADI
KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
BİLİRKİŞİ ÜCRETi
TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
TİCARET SİCİL HARCI
TAPU KADASTRO HARCI
İSKAN HARCI
PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
TRAFİK HARÇLARI
YARGI HARÇLARI
İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
DİĞER HARÇLAR
DEĞERLİ KAĞITLAR GELİRLERİ
TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR
İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
YEM ANALİZ ÜCRETİ
ŞEKER FiYAT FARKI
AKARYAKIT FİYAT FARKI
BAŞKA VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (İTESCİLE TABi OLANLAR)
GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
DİĞER PARA CEZALARI
ZiMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞViK FONU
İSTİHSAL VERGİSİ
TRAFİK CEZALARI
HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
TAKİP GiDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
ÇIRAKLIK FONU
2000/2 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞViK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
ÇEŞİTLİ GELİRLER
PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
GEÇİŞ ÜCRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
KADASTRO HARÇLARI
ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETSİZ MÜKELLEF KAYDI İÇİN VERGİ KODU
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VERGİ 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

vergi

XVII- Vergi Türleri
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390

endeks
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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

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
0.01 - 0.13 0.10 0.34 - 0.24 -0.36 0.11 -0.56
0.86 0.06 1.25 -0.71 -0.16 -0.03 0.22 - 0.57 0.85 - 0.73 0.58 0.25 -0.48
- 0.75 0.85 -2.34 0.42 1.15
1.76 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
2011
0.41
0.73
0.42
0.87
2.42
-1.43
-0.41
0.73

Pratik Bilgiler

endeks

I- Devlet İstatistik Enstitüsü Verilerine Göre
TEFE - ÜFE Oranları (%) (*) (**)
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(*) 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.

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

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

ÇÖZÜM
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394

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

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

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 10.19 8.93
-3.75 8.24 10.34 9.57
-1.04 9.03 11.00 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

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 6.24
5.39 7.58 6.31
5.33 8.33 6.65
5.27 9.24
5.08 8.62
5.53 7.29
6.53 6.40

endeks

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

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

Pratik Bilgiler

(*) 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.

AYLAR
OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK
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Pratik Bilgiler
I- Devlet İstatistik Enstitüsü Verilerine Göre
TEFE - ÜFE Oranları (%) (*) (**)

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

Pratik Bilgiler

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 13.752.24 13.748.65
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
13.990.74

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

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
14.206.97

II- Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ve
Üretici Fiyatları Endeksi
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Y›l

Ay
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Pratik Bilgiler

395

396

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

OCAK

Ay

Temmuz - Ağustos 2011

99.12
107.40
118.77
125.02
137.68
148.90
158.48
169.29
187.69

ﬁUBAT

100.84
108.03
120.27
125.33
139.02
153.62
158.94
172.58
189.98

MART
100.02
110.49
121.72
127.76
140.13
160.53
159.97
176.64
191.14

N‹SAN
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
191.44

HAZ‹RAN

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

Pratik Bilgiler

99.16
115.56
120.48
137.76
140.62
166.51
160.26
173.46
191.34

TEMMUZ
99.70
116.69
121.73
136.73
141.82
162.62
160.93
175.46
194.76

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
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III-A YURTDIﬁI GÜNDEL‹KLER‹N HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL
GÖREV
UNVANI/
KADRO
DERECESİ

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

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

III- Gündelikler

Temmuz - Ağustos 2011

Pratik Bilgiler

gündelikler

ÇÖZÜM

399

ÇÖZÜM

Temmuz - Ağustos 2011

Pratik Bilgiler

gündelikler

Pratik Bilgiler

400

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

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
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

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

MALİ
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TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE
DENETÇİ
ACCORDING TO TURKISH TRADECODE AUDITORIN
JOINT-STOCK COMPANIES
				
Doç.Dr. Suat YILDIRIM*
Öz
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu kanun denetçiler içinönemli değişiklikler getirmiştir.Bu çalışmanın amacı, anonim şirketlerde denetçilerle ilgili
hükümleri incelemektir. Bunun için denetçilerle ilgili hükümler taranarak
değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirket, Denetçi

1.Giriş
Genel olarak denetçi müşterisinin finansal tablolarda sunmuş olduğu
bilgileri genel kabul gören standartlara uygun olup olmadığına ilişkin görüşünü denetim raporunda açıklayan kişi veya kurumdur.Denetçi başka bir
deyişle, denetlenecek bilgi ile önceden saptanmış ölçütler arasındaki uygunluk derecesini belirlemede kanıt toplar, değerlendirir ve sonuçları ilgililere aktarır (Bozkurt, 2006, 24). Ayrıca yönetim hilelerini önlemek içinde
hem işletme içi denetimi oluşturmak hem de işletme dışı denetim firmaları
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Abstract
Turkish Trade Code No: 6102 has been published in the Official Newspaper on 14thFebruary 2011. That law introduces a couple of important
changes for the auditor. The purpose of this study is to examine the legal
provisions related to auditorsin joint-stock companies. To this end related
provisions have been scanned and then evaluated.
Keywords: Turkish Trade Law No:6102, Joint-Stock Companies, Auditor
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ile etkili çalışmalar yapılmalıdır (Bozkurt, 2000, 21).Türk Ticaret Kanunu
denetlemeye ilişkin olarak denetçiliği bir meslek olarak yapılması gerektiğini düzenlemiştir. Denetçinin görüşü ilgili taraflar arasında geçerli ve
doğru bilgiler olarak kabul edilir. Bu bilgilere güvenen yatırımcılar sağlıklı
karar vermiş sayılırlar.Bu bakımdan denetçiler, işletmelerde yönetimin iddiaları ile genel standartları karşılaştırırken çok dikkatli olmak zorundadır.
İlkelerden sapmalar varsa bunlar raporlarda belirtilmelidir.
Meslek örgütleri tarafından kabul edilen uluslararası denetim standartları tüm meslek üyelerin uymak zorunda olduğu kurallardır. Bu standartlar
ilk kez 1947 yılında Amerika Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Kurumu
(AICPA) tarafından kabul edilmiştir(Kepekçi, 2000, 14).
Uluslararası Muhasebeciler Birliği (IFAC ) tüm dünyada ve Türkiye’de
muhasebe ve denetim uygulamalarına yön veren bir kuruluştur. Bu kurum
hem muhasebe standartları, hem meslek mensuplarının etik kuralları, hem de
uluslararası denetim standartlarını belirlenmektedir. Burada yapılan düzenlemeler tüm dünyada önemli ölçüde kabul görmektedir (Kaval, 2005, 28).
Denetçi denetim faaliyetini yürüten mesleki olarak bilgi beceri ve tecrübeye sahip uzman kişilerdir.(Güredin, 2007, 19) Denetçiler, denetim işini mesleğin gerekleri ile etiğe ve uluslararası standartlara göreyürütmelidirler. 1956 yılında yürürlüğe girmiş 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 14 Şubat 2011 tarih ve 27846
sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yeni kanun bu haliyle denetimde
köklü yenilikler yapmıştır. Yeni TTk ile getirilen denetim sistemi bağımsız
denetimdir.(Köksal, 2009, 48) Yeniliklerin en önemlisi, şirket denetimleri
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlere bırakılması ve denetimin uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim standartlarına göre yapılmasıdır.
Kanunun gerekçesinde belirtildiği üzere kurumsal yönetim ve dürüst
resim ilkeleri uyarınca, tam bir denetim sonuçlarının açık, anlaşılır ve kamuyu aydınlatma gereği denetçilerin hazırladığı rapor ortaklar ve diğer ilgililere sunulması amaçlanmıştır. Yeni sistemde TTK 400. maddeye göre,
denetim işlevi önceki sistemden farklı olarak şirket denetim organlarından
alınıp tamamen denetçilere verilmiştir. Artık denetçiler şirket organı olmaktan çıkarılmıştır.( Özkorkut, 2005, 31, Ulusoy, 2007, 73; Deryal ve
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2.Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerde Denetçi
TTK 399 maddesi denetçinin seçim, görevden alma ve sözleşmenin
feshini düzenlemektedir. Denetçi genel olarak TTK 399’a göre genel kurul tarafından seçilir. Topluluk denetçisi ise, ana şirketin genel kurulunca
seçilir. Anonim şirketlerde genel kurulun görev ve yetkileri arasında denetçileri seçmek ve görevden almak yetkisi verilmiştir. TTK 408’e göre şirket
genel kurul denetçiyi ve işlem denetçilerini seçer ve görevden alır. TTK
399’a göre denetçi faaliyet dönemi bitmeden başlaması gerekir. Denetçi
seçimi yapıldıktan sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.
Konsolidasyona dahil olan ana şirketin finansal tablolarını denetlemek
için seçilen denetçi, başka bir denetçi seçilmediği takdirde, topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir.
Şirketin herhangi bir nedenle denetçisiz kalmaması için TTK’da önlem mahiyetinde iki alternatif düzenleme vardır. Buna göre:
a) Yönetim kurulunun,
b) Sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde esas veya çıkarılmış
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Durgut, 2009, 43).Denetçinin organ olmamasının nedenlerinden birisi olarak, denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine sahip olması gerektiği
ve bunların organ niteliği ile bağdaşmaması gösterilebilir.(Köksal, 2010,
1405) Diğeri ise işletmelerde gerçekleşen bilgilerin daha rasyonel ve gerçekçi şekilde topluma ve çıkar gruplarına sunulacağı düşünülmekte olup
yatırımcıların ve karar vericilerin yanlış bilgilerle yanıltılması engellenmektedir.(Deryal ve Durgut, 2009, 61)
Genel olarak TTK madde 397’de Şirketin finansal tabloları denetimden geçmesi bir zorunluluk olarak belirtilmektedir. Denetimden geçmeyen
yönetimin raporları ve finansal tabloları geçerli olmayacaktır. Her sermaye
şirketi internet sitesi açmak durumundadır. Bu sitede özellikle denetçi, özel
denetçi ve işlem denetçisi raporları yayınlanmalıdır (TTK 1524).
Bu çalışmada Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde anonim şirketlerde
denetçi konusu incelenmek istenmiştir. Bu amaçla 6102 sayılı yeni Türk
Ticaret Kanunu çerçevesinde anonim şirketlerle ilgili maddeler taranarak
değerlendirmeler yapılmıştır.
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sermayenin yüzde beşini oluşturan pay sahiplerinin istemi üzerine, ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı
bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir
kuşkunun varlığı halinde, şirket merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesi başka bir denetçi atayabilir.
Görevden alma ve yeni denetçi atama davası, denetçi seçiminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren üç hafta içinde açılır. Azlığın bu davayı açabilmesi için, denetçinin seçimine genel kurulda karşı oy
vermiş, karşı oyunu tutanağa geçirtmiş ve seçimin yapıldığı genel kurul
toplantısı tarihinden itibaren geriye doğru en az üç aydan beri, şirketin pay
sahibi sıfatını taşıyor olması şarttır.
Denetçi denetleme sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya
kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Denetçinin
sözleşmeyi feshi yazılı ve gerekçeli olmalıdır. Denetçi fesih tarihine kadar
elde ettiği sonuçları genel kurula sunmakla yükümlüdür; bu sonuçlar 402.
maddeye uygun bir rapor haline getirilerek genel kurula verilir.
Denetçi fesih ihbarında bulunduğu takdirde, yönetim kurulu hemen,
geçici bir denetçi seçer ve fesih ihbarını genel kurulun bilgisine, seçtiği
denetçiyi de aynı kurulun onayına sunar.
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2.1.Denetçi Olabilme Şartları
Anonim şirketlerdekimlerin denetçi olabileceği TTK’nın 400. maddesinde düzenlemektedir. Denetçiler kural olarak;Ortakları yeminli mali
müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bağımsız
denetleme kuruluşlarıtarafından yapılabilir.Büyük anonim şirketler bağımsız denetleme kuruluşlarını seçme hakkına sahiptirler. Ancak ülkedeki
ekonomik koşullar dikkate alınarak orta ve küçük ölçekli anonim şirketler
ise bir veya birden fazla yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci
mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler.
Bağımsız denetleme kuruluşlarının
• Kuruluş ve çalışma esasları,
• Denetleme elemanlarının nitelikleri
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca
yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.
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2.2.Denetçi olamayacaklar
TTK 400’e göre, bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak
bir yönetmelikle düzenlenmesi gerekir. Avrupa ve dünyadaki gelişmelere
paralel olarak denetçinin bağımsızlığı konusu dikkate alınarak denetçi ile
şirket arasında her türlü ilişki, meslek etiğine aykırı bulunmaktadır.(Özkorkut, 2005, 33)
Aşağıdaki hallerden birinin varlığında, yeminli mali müşavir, serbest
muhasebeci mali müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan
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TTK’nın gerekçesinde,anonim şirketin finansal tablolarının yani hesapların denetlenmesi sistemi tamamen değiştiği belirtilmektedir. 6762
sayılı kanunda şirketin üç kanuni organından biri olan ve uzman bilgisine
sahip olması zorunlu olmayan murakıplar eliyle yapılan denetleme yerini,
6102 sayılı yeni kanunla bir bağımsız denetleme kuruluşuya da yeminli
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirlere bırakılmıştır.
TTK 397’ ye göre, 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.
Ayrıca denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. Yapılan
bu denetim, TTK 398’e göre denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde ve özenle gerçekleştirilmelidir.
TTK 398’e göre denetçi, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya
edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378. maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile
komitenin uygulamalarını açıklayan, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim
raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunar.
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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
dahil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa,
d) Denetlenecek şirketle bağlantı halinde 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) ile (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan
bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,
h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin mesleki 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
Ayrıca TTK 400. maddesinde 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.
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2.3.Denetçi seçimi
Denetçiler TTK’nın 399. maddesi birinci fıkrasında seçimi, seçim zamanı ve tescil ve ilanı yer almaktadır. Buna göre,
• Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel
kurulunca seçilir.
• Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.
• Seçimden sonra yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini
hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret
• Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.
TTK madde 399’a göre, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye
ticaret mahkemesi;
a) Yönetim kurulunun,
b) Sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde esas veya çıkarılmış
sermayenin yüzde beşini oluşturan pay sahiplerinin istemi üzerine,
İlgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına
ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı
yönünde bir kuşkunun varlığı halinde, başka bir denetçi atayabilir.
399. maddeye göre başka bir denetçi ifadesi de, yukarıda denetçi olarak sayılanlardan biri olmalıdır.
Denetçinin atanma tarihi için TTK geçici madde 6’da hüküm bulunmaktadır. 6102 sayılı kanunun 400. maddesinde öngörülen denetçi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin yetkili organı tarafından en geç 1/3/2013 tarihine kadar seçilmelidir. Seçilen denetçi
1/1/2013 tarihli açılış bilançosunu denetlemelidir.
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Denetçi, denetleme yaptığı şirkete vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz.
Yukarıda belirtilen hükümler, 554. maddede öngörülen işlem denetçilerine de uygulanır. Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmemişse,
işlem denetçisi genel kurul tarafından atanır ve görevden alınır.
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2.4.Denetçi Sorumluluğu
TTK 404. maddede denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu
yer almaktadır. Buna göre, denetçi, işlem denetçisi, özel denetçi, bunların yardımcıları ve bağımsız denetleme kuruluşunun denetleme yapmasına
yardımcı olan temsilcileri, denetim işlevini yürütürken dürüst olmak, tarafsız bir şekilde davranmak ve sır saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.
TTK 554. madde ise denetçinin sorumluluğunu düzenlemektedir.
Hükme göre, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler yani denetçiler görevlerini yürütürken meydana gelen zararlardan dolayı bir kusur işlemişlerse sorumluluk taşımaktadır.
TTK 554. maddeye göre, şirketin ve şirketler topluluğunun yıl sonu 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.
Ayrıca, TTK 562. madde cezai sorumlukları belirtirken işlem denetçisinin cezai sorumluluğu belirtilmektedir. Bu kanunun; 351. Maddesinde
belirtilen, şirketin kuruluşuna ilişkin olarak işlem denetçisi tarafından verilen denetleme raporunda aykırılık var ise, üçyüz günden az olmamak
üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.
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3.Sonuç ve Değerlendirme
Yeni Türk Ticaret Kanunu anonim şirketler için birçok düzenleme getirmiştir. Bu düzenlemelerden birisi de şirketin denetim sistemiyle ilgilidir. TTK ile denetçiler ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme
kuruluşu olabilir. Denetçiler bir şirket organı değillerdir. Orta ve küçük
ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya
serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler. Bu seçme
işlemi 1/3/2013tarihine kadar yapılmalıdır. Denetçi seçimi ise yönetimin
denetlenmesi olduğuna göre genel kurula aittir.
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İşlevi hiçbir şekilde şirket içinde başka bir organa bırakılamayacak
nitelikte olanbu denetleme, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu
olarak Türkiye Denetim Standartlarına uygun yapılması gerekir. Bu şekildeki denetimde denetçiler kusurlu hareket ederlerse, hem şirkete hem de
pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludurlar. Denetçiler tarafından hazırlanan raporlar anonim, limited ve
sermayesi paylara bölünmüş komandit gibi sermaye şirketlerinin internet
sitesinde yayınlanmak zorundadır.
Artık denetçilik bir meslek haline gelmiştir. Yeni TTK ile denetçilik
mesleği nitelikleri ağır basan uzmanlık veya profesyonelliğiöne çıkan bir
meslek haline getirilmiştir. Bu yüzden özellikle TÜRMOB ile Türkiye Denetim Standartları Kurulu kuruluncaya dek ilişkili bir kurul, uluslararası
denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye denetim standartlarını hazırlamalıdır. Bu arada denetçilerin nitelikleri ve nasıl denetim yapacakları hakkında eğitim yapılmalıdır. Burada özellikle üniversiteile yabancı denetim
şirketlerinden yararlanmalıdır.
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MÜŞTERİ BEKLENTİSİ VE MALİYET YÖNETİMİ
HEDEF MALİYET SİSTEMİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA
COST MANAGEMENT AND CUSTOMER EXPECTATIONS
TARGET COSTING SYSTEM AND A CASE STUDY
Yrd. Doç. Dr. Levent KOŞAN*
Erol GEÇGİN**

Abstract
The target cost system is a cost management system plans production and calculated cost by deducting the profit at a price acceptable to the
customer in contrast to the traditional “cost plus” method. In this system
design, and the valuation made according to customer expectations is important and the application process should be shaped in this direction. The
aim of this study made with a sample application is to analyse the stage of
the target cost system which is one of cost reduction techniques and to reveal the relationship between customer expectations and cost management.
Key Words: Target Costing, Strategic Managerial Accounting, Cost
Management
* Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O. – İşletme Bilgi
		 Yönetimi Bölümü
** Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü –Yüksek Lisans Öğrencisi
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Öz
Hedef maliyet sistemi, geleneksel yöntemlerin “maliyet artı” anlayışının aksine müşteri tarafından kabul edilebilir bir fiyattan karın çıkarılması
sonucu maliyetin hesaplandığı ve üretimin planladığı bir maliyet yönetim
sistemidir. Bu sistemde müşteri beklentisine göre tasarım ve değerleme
yapılması önemlidir ve uygulama sürecinin bu yönde şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, yapılan örnek bir uygulama ile maliyet
azaltma tekniklerinden biri olan hedef maliyet sistemi aşamalarını incelemek ve müşteri beklentisi ile maliyet yönetimi ilişkisini ortaya koymaktır.
Anahtar Sözcükler: Hedef Maliyetleme, Stratejik Yönetim Muhasebesi, Maliyet Yönetimi
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Giriş
Maliyet bilgisi ve maliyet yönetimi rekabetin iyice kızıştığı günümüz
ekonomik ortamında daha başarılı olmak isteyen işletmeler açısından sektör farklılıkları gözetmeksizin vazgeçilmez bir olgu haline gelmiştir. Bu
duruma bağlı olarak maliyet yönetimi de sürekli yenilenmekte ve stratejik
yönetim muhasebesi kapsamında birçok yeni yaklaşım ortaya çıkmaktadır.
İşletmelerin günümüz ekonomik koşullarında satış fiyatını, maliyet
üzerine kar marjı eklemek suretiyle hesaplama olanağının azaldığından
bunun yerine satış fiyatının piyasalar tarafından belirlendiğinden bahsedilmektedir (Dekker ve Smidt, 2003, 294; Akgün, 2004, 74). Böyle bir
durumda ise işletmelerin pazarda oluşan durumu ve müşterinin ödemek
isteyeceği tutarı bilmesi aynı zamanda belirlenen piyasa fiyatının gerek işletme gerekse yatırımcı hedeflerinin karşılayıp karşılayamayacağını göz
önünde bulundurması ve tüm bu koşulları yerine getirebilmek için maliyet
hesaplaması yapması gerekecektir (Saban, Bostancı ve Güğerçin, 2007,
82). İşte hedef maliyet sistemi işletmelerin belirlenen piyasa fiyatından
kendi menfaatlerini karşılayacak kar rakamının çıkarması sonucu “ürünün
maliyeti nedir ?” sorusu yerine “ürünün maliyeti ne olmalı ?” anlayışına göre çalışan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır (Ewert ve Ernst,
1999, 23).
Çalışmada öncelikle işletmeler için önemli bir konu olan maliyet ve
maliyet yönetimi hakkında kısa bilgiler verilecek bilginin artan önemi
karşısında ortaya çıkan yeni yaklaşımlardan bahsedilecektir. Daha sonra
stratejik yönetim muhasebesi literatürüne girmiş bir kavram olan hedef
maliyet sistemi detaylı olarak ele alınacaktır.
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Maliyet Kavramı ve Maliyet Yönetimi
İşletmelerin kendi faaliyet konusu oluşturan mamul ve hizmetleri elde
etmek için harcadığı çeşitli üretim faktörlerin para ile ölçülen değerine o
ürünün maliyeti denir (Bursal ve Ercan, 2000, 3). Maliyet yönetimi ise;
mamul maliyetlerini doğru olarak belirlemek, işlemleri geliştirmek, israfı
önlemek, maliyet taşıyıcılarını tanımlamak, faaliyetleri planlamak ve işletme stratejilerini oluşturmak için faaliyetlerin yönetimi ve kontrolü olarak
tanımlanmaktadır (Berliner ve Brimson, 1988, 152). Maliyet yönetimi yu-

karıda sıralanan işlevleri yerine getirirken ilgili olduğu bazı konular ise;
(1) sabit ve değişken maliyet düzeylerinin belirlenmesi, (2) maliyet yapısının esnekliğe ve davranışa bağlı olarak en uygun şekilde oluşturulması
ve (3) maliyet şeffaflığının sağlanması olarak sıralanmaktadır (Karcıoğlu,
2000, 63-64)
Genel olarak amacı yönetim tarafından ihtiyaç duyulan kalite, maliyet ve zamana ilişkin bilgileri, sağlamak olarak açıklanan maliyet yönetim sistemleri bu amaca bağlı olarak kaynak maliyetlerinin belirlenmesi,
performans-başarı ölçümleri, gelecekle ilgili yatırım yönetimi, fiyatlama
ve değişen faktörlere bağlı olarak üretim uygulamaları konularında destek
olmakta elde edilen bilgiler mamul veya hizmet üretiminde işletme kaynaklarının optimal kullanımına olanak vermektedir (Karcıoğlu, 2000, 66;
Şakrak, 1997, 67). Öte yandan işletmeleri etkileyen farklı durumların ortaya çıkmasının bilgi kullanımını daha da önemli hale getireceği kesindir.
1980’lerin sonuna doğru dünya piyasalarındaki şiddetlenmiş olan rekabet,
işletmelerin performans ölçümü ve maliyet muhasebesi uygulamalarını
tüm yönüyle etkilemiştir. Bu rekabet ortamında işletmeler düşük maliyet,
kısa zaman ve yüksek kalite hedeflerini aynı anda en yüksek düzeyde gerçekleştirmek durumunda kalmıştır. Bu ise daha fazla ve daha etkin bilgi
kullanımını gerekli kılmış yönetim muhasebesi alanında yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Waldron, 2005, 244). 1980’li yıllardan itibaren mevcut maliyet ve yönetim muhasebesi sistemlerinin yetersiz
kalması sonucu ortaya çıkan yaklaşımlardan biri olan hedef maliyetleme
de tıpkı faaliyet tabanlı maliyetleme, tam zamanında üretim, toplam kalite
yönetimi, ürün yaşam dönemi, performans değerleme, kaizen maliyetleme gibi stratejik yönetim muhasebesi literatürüne girmiş ve genel felsefesi
pazara bağlı olarak maliyet azaltımı yapmayı amaçlayan bir maliyetleme
tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır (Zengin ve Ada, 2009, 5594; Bertolini ve Ramagnoli, 2011, 2). Çalışmanın da konusunu oluşturan hedef maliyet sistemi izleyen kısımlarda daha detaylı olarak ele alınacak ve sistemin
tanımı, ilkeleri, hedefleri ve amaçları ile ilgili bilgiler verilerek sistemin
işletmelerde uygulanması söz konusu olduğunda izlenmesi gereken süreç
anlatılacaktır.
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Hedef Maliyetleme
Hedef maliyetleme ilk olarak 1960’lı yıllarda Japonya’da maliyet yönetimi ile ilgili ortaya çıkmış bir teknik olarak açıklanmaktadır (Bonzemba
ve Okano, 1998, 3; Zengin ve Ada, 2009, 5594). Öte yandan bazı kaynaklara göre tekniğin ilk olarak Japonya da değil 1900’lerin başlarında
Amerika Birlesik Devletleri’nde Ford Motor Şirketi tarafından kullanıldığı
belirtilmektedir (Feil, Yook ve Kim, 2004, 10).
Hedef maliyetleme Japon literatürüne maliyet planlaması anlamına
gelen “Genka Kikaku” 1980’li yılların sonunda ise İngilizce literatüre
“Target Costing” olarak kazandırılmıştır (Feil, Yook ve Kim, 2004, 10).
Bir maliyetleme yöntemi olan hedef maliyet sisteminin maliyet yönetim
süreci açısından doğurduğu farklılıklar aşağıdaki şekilde Amerika Birleşik
Devletleri ve Japonya maliyet yönetimlerinin karşılaştırılması olarak gösterilmektedir. Böylece Japon maliyet yönetiminin bir sonucu olarak ortaya
çıkmış hedef maliyet sisteminin felsefesi daha kolay anlaşılabilecektir.
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Şekil 1: ABD ve Japonya Maliyet Yönetim Süreçlerinin Karşılaştırılması
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Japonya’ya göre Maliyet Yönetimi

ABD’ye göre Maliyet Yönetimi

Kaynak: Feil, P., Yook, K.H. ve Kim I.W. (2004) “Japanese target
costing: A historical perspective” International Journal of Strategic Cost
Management s:14’den yararlanarak hazırlanmıştır.
Şekil 1’de A.B.D. tarafından kullanılan geleneksel maliyet yönetimi ile
Japon maliyet yönetimi karşılaştırılmaktadır. Geleneksel maliyet yönetimi
ilgili süreci pazar araştırmasına göre ürün özelliklerinin belirlenmesi, tasarımının, mühendislik faaliyetlerinin yapılması, tedarikçi fiyatlarına göre
maliyet hesaplanması aşamalarından sonra üretimin bu maliyet rakamına
bağlı olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Sonrasında maliyet kontrol ve
yönetimi ile ilgili olarak periyodik sürelerle maliyet azatlımı yapıldığından
bahsedilmektedir. Öte yandan yine pazardan elde edilen bulgulara göre
ürün özelliklerinin belirlendiği Japon maliyet yönetimi üretim sürecinden
önce piyasa tarafından belirlenen fiyata göre olması gereken hedef maliyeti hesaplamakta daha sonra ürün tasarımı, mühendislik çalışmaları ve
tedarikçi fiyatlarını buna göre belirlemektedir. Bu sayede ürünün pazarda
belirlenen fiyat ve kar marjına göre maliyetinin ne olması gerektiği, ürün
tasarımı ve tedarikçi fiyatları göz önünde bulundurularak üretim başlamadan önce belirlenebilecektir. (Feil, Yüük ve Kim, 2004, 14).
Üretilen ürün ve hizmetlerin piyasada rakipleri olduğu sürece istenilen
fiyattan satılması zor olmaktadır. Bu sebeple üretilecek olan ürün ve hizmetlerin müşterilerin kabul edeceği kalite ve fiyatta olması aynı zamanda
işletmeye tatmin edici bir kar bırakması gerekmektedir (Civelek ve Özkan,
2006, 276). Hedef maliyet kavramı pazara, mühendisliğe ve ürün fonksiyonlarına dayalı olarak ortaya çıkmış ve ürünlerin tasarım aşamasında maliyet planlamasını savunan stratejik bir kar ve maliyet yönetim sürecidir.
Yönteme göre yeni bir ürünün planlama, araştırma ve geliştirme sürecinde
maliyetlerin azaltılması için ortaya atılan tüm fikirlerin gözden geçirilmesi
aynı zamanda hız, kalite ve güvenilirlik gibi tüketici ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir (Ceran, 2004, 33; Aksoylu ve Dursun, 2001, 362).
Müşteri ihtiyaçlarını karşılama amacına yönelerek ürün ve hizmetlerin tasarım ve geliştirilmesine odaklanan hedef maliyetleme süreci karmaşık ve
çok yönlü olmasına rağmen son derece basit bir öze ve uygulama sürecine
sahiptir (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002, 118)
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• Gelecekteki ürünlerin satış fiyatları hedef pazara bağlı olarak belirlenir.
• Gerçekleştirilmesi amaçlanan kar tutarı bu satış fiyatından düşülür.
• Kalan değer, üretim için belirlenen hedef maliyet düzeyini gösterir.
Son aşamada belirlenen hedef maliyet işletme için belirleyici olmakta ve
süreç boyunca üretilen ürün maliyetinin bu tutarı aşmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir.
Japon maliyet yönetimi felsefesine bağlı olarak oluşturulmuş hedef
maliyet sisteminin uygulanma süreci aşağıdaki gibi gösterilmektedir.
Şekil 2: Hedef Maliyet Sisteminin Uygulanma Süreci
BAŞLANGIÇ

Hedeflenen
Satış Fiyatı

Hedeflenen
Kar Marjı

Kabul Edilir
Maliyet

Müşteri

(sadakat)

BİTİŞ

Rakipler
(teklif)

İşletme

(stratejik
amaç)

Yatırımcı
(beklenen
getiri)

?

Maliyet Düşürme Amaçları

Tahmini
Maliyet

Fonksiyonel
Maliyetler

Ürün
Bileşenlerinin
Maliyeti

Tedarikçiler

Kaynak: Cokins, G. (2002). “Integrating target costing and ABC” Journal of Cost Management
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(July/August): s:21’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Yukarıda yer alan Şekil.2 hedef maliyet sisteminin uygulanma süreci
hakkında bilgi vermektedir. Başlangıç noktası hedeflenmiş bir satış fiyatıdır dikkat edilmesi gereken fiyatın müşteri, rakipler, işletme stratejisi ve
yatırımcı tarafından beklenen getiriye (hedeflenen kar marjı) bağlı olarak
belirleneceğidir. Yani satış fiyatı piyasa koşullarına bağlı olarak müşterilerinde ödemeyi kabul edeceği aynı zamanda işletme amaçları ve yatı-
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rımcı beklentilerinin karşılayacak düzeyde olmak zorundadır. Japonya’da
büyük imalat isletmelerinin benimsediği hedef maliyetleme yönteminde
iki önemli adım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, hedef maliyetin bulunabilmesi için ürünün hedef fiyatını ve hedef kar marjını belirlemektir.
İkincisi ise, hedef maliyeti parça ve hammadde seviyesine kadar indirmek
ve böylece dışarıdan sağlanacak birimlerin fiyatını belirlemektir (Erden,
2004, 215). Bu sebeple şekilde de görüldüğü üzere sistem için dışarıdan
sağlanacak birimlerin tedarikçileri de önemli rol oynamaktadır.
Hedef maliyetin uygulanma sürecinde değinilen fiyattan arzu edilen
karın çıkarılması sonucu oluşan hedef maliyet tutarı şu şekilde formüle
edilmektedir (Saban, Bostancı ve Güğerçin, 2007, 83; Bertolini ve Ramognoli, 2011, 2).

Belirlenen hedef maliyet rakamına ulaşmak aslında formülde görüldüğü kadar kolay olmamaktadır. Çünkü maliyeti azaltılacak olan ürünlerin
fiyatları piyasa tarafından buna karşın ürünün kalite ve fonksiyonları müşteri tarafından belirlenmekte ve buna göre oluşturulacak stratejilerin bu
üç ayağa bağlı olarak tanımlanması gerekmektedir (Zengin ve Ada, 2009,
5594). Görülüyor ki işletmeler ürünle ilgili maliyet azaltımı yapmak isterken müşteri için önemli olan bir kalemde oynamaya gidebilecek buda
müşteri memnuniyetsizliği oluşturabilecektir.
Hedef maliyet sisteminin uygulanması ile amaçlanan, ürünün fonksiyonelliğini yönetmek ve ürünün belirlenen hedef maliyetinde üretilmesini
sağlamaktır. Hedeflenen maliyet rakamına ulaşabilmek için ise işletmenin
tedarikçilerine yönelik bir fiyat düşürme baskısı uygulaması da gerekebilecektir. Fonksiyonelliğin sürekli arttığı ve fiyatların düştüğü veya değişmediği bir piyasada rekabet, değişken tüketici tercihleri ile birleştiğinde
ürünlerin karmaşık yapısı işletmeleri özellikle maliyet yönetimi açısından
zorlamaktadır. Bu nedenle hedef maliyeti kullanmak isteyen işletmelerin
hedef maliyet sistemini oluştururken rekabet, müşteri türü ve yapısı, ürün
stratejisi, ürün yapısı, tedarikçi stratejisi gibi bazı faktörleri uygulama süreci boyunca ve sonrasında dikkate almaları gerekmektedir. (Bonzemba ve
Okano, 1998, 4; Cooper ve Slagmulder, 1997, 1).
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Hedef Maliyet Sisteminin Uygulanma Süreci ve Aşamaları
Hedef maliyet uygulaması, bir ürünün bütün olarak hedef maliyetle
tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu genel ilke gereği, ürünü oluşturan her
bir ana parça veya diğer bileşenlerin dökümü ve değerlemesi yapılmaktadır. Pazarda müşteri tarafından tanımlanan ürün işlevi ile buna bağlı oluşan
ürün bileşenleri bir arada düşünülmelidir. Bu tür bir değer analizi ürünün
işleviyle orantılı maliyet düşürülmesine ve ürünü oluşturan ana parçaların pazar isteklerine uygun fiyatlama kararına neden olmaktadır (Türk,
1999: 204). Çünkü önceki kısımda anlatıldığı üzere maliyet azaltmak için
müşteri açısından gerekli işlevlerin birinde yapılan oransız azaltım memnuniyetsizlik yaratabilecektir. Bunun için hedef maliyet sistem sürecinin
iyi anlaşılması ve her aşama göz önünde bulundurularak uygulanması gerekmektedir. Büyük bir isletmenin üretim bölümünde, ürün geliştirme ve
tasarım safhasından başlanmak suretiyle üretim safhasına kadar olan süreç
içerisinde hedef maliyet uygulanma aşamaları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Bilginoğlu, 1995, 13-15; Karcıoglu, 1997, 6; Saban, Bostancı ve Güğerçin, 2007, 85);
1. Müşterilere ve pazara dönük yapılan araştırmalarla ürünün sahip
olacağı temel işlevlerin belirlenmesi
2. Her bir işlevin diğer işlevlere göre önem derecesinin belirlenmesi
3. Ürünü oluşturacak parçaların belirlenmesi, tasarımın yapılması
4. Ürünü oluşturan her bir parçanın maliyetlerinin tahmin edilmesi
5. Ürünü olusturan parçaların 2. Aşamada belirlenen önem derecesi ve
müşteri beklentisine göre göreceli öneminin belirlenmesi
6. Parçaların hedef maliyet endeksinin oluşturulması
7. Hedef maliyet endeksini en iyilime
8. Diğer maliyet düşürme girişimleri
Sıralanan bu aşamalar izleyen kısımlarda açıklanacaktır. Konunun
daha iyi anlaşılması bakımından aşamaların örnek bir uygulama ile gösterilmesi düşünülmektedir. Uygulama kısmına geçmeden önce şunu belirtmek gerekmektedir, yapılan çalışmalarda süreç anlatılırken fiyat unsuruna yer verilmemiş ilk adımın ürün özelliklerini belirlemek olduğundan
bahsedilmiştir. Oysaki hedef maliyet sisteminin çıkış noktası pazara bağlı
olarak ortaya çıkan bir fiyat rakamı olmaktadır (Bertolini ve Ramagnoli,
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Hedef Maliyet Sisteminin Uygulanma Sürecinin Örnek Bir Uygulamayla Gösterilmesi
Örnek işletmemiz yiyecek üreten ve satan bir restoran işletmesidir. İşletmenin yaptığı piyasa araştırması neticesinde rakiplerin 14 TL’ye satmış
olduğu bir yiyeceği kendisinin 18 TL’ye sattığını ve satış rakamının ve
karlılığının azalması sonucu fiyatını 14 TL’ye düşürmek zorunda olduğunu
varsayalım. Genel anlamda işletme, yiyecek üretimiyle ilgili maliyetlerini
hesaplamakta ve hedeflenen kar ve genel (diğer) giderler için hesaplamış
olduğu maliyet rakamına %100 kar marjı ekleyerek 2 katı fiyata satmaktadır. Yani mevcut durumda 18 TL’ye sattığı yiyeceğin işletmeye üretim maliyeti 9 TL olmaktadır. Piyasa durumuna göre şu an olması gereken fiyat 14
TL ve hedeflenen kar marjı % 100 ise hedeflenen maliyet bu tutarın yarısı
yani 14 – ( 14 / 2 ) = 7 TL olmak zorundadır. Bu durumda işletmenin 9 TL
olan maliyetini 7 TL’ye düşürmesi yaklaşık [(100 x (9 - 7)) / 9]= %22,2’lik
bir maliyet azaltımı yapması gerekmektedir. Maliyeti oluşturan bütün kalemlerde aynı oranda (%22,2) azaltım yapmak 7 TL’lik maliyet hedefine
ulaşmasını sağlayacaktır ancak sistemin özelliği gereği müşterilerin memnuniyeti açısından önemli olduğunu belirlenen ürün özelliği ve işlevleriyle
ilgili bazı maliyet kalemlerinde azaltımın söz konusu olmadığı görülecektir. Bunun için bahsedilen aşamaların tek tek ele alınması ve hedef maliyet
tutarına göre yapılacak maliyet azaltımlarının belirlenmesi gerekecektir.
1. Müşterilere ve pazara dönük yapılan araştırmalarla ürünün sahip
olacağı temel işlevlerin belirlenmesi: Arzu edilen fiyatın belirlenmesinden
sonra hedeflenen maliyet rakamına ulaşmak için ilk adım müşteri beklentilerine göre ürün özelliklerinin ve işlevlerinin neler olması gerektiğidir.
Bunun için pazar araştırması kapsamında müşterilerle yapılan görüşme ve
anketler kullanılabilir. Örnek işletmemizde pazar araştırması sonucu ilgili
yiyecekle ilgili müşteri beklentileri (1) servis hızı, (2) doyuruculuk, (3)
kalite ve (4) sunum olarak belirlenmiştir.
2. Her bir işlevin diğer işlevlere göre önem derecesinin belirlenmesi:
Bu aşamada yapılması gereken müşteriye göre belirlenen özelliklerinin
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önem derecelerinin anlaşılmasıdır. Örnek işletmemizde yapılan araştırma
neticesinde müşteriler belirlenen özellikleri önem sırasına göre 1. Kalite,
2. Servis hızı, 3. Doyuruculuk ve 4. Sunum şeklinde sıralamıştır. Bu durum
bir tablo olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir.
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Tablo 1: Müşteri Beklentilerinin Önem Sırası ve Yüzdesel Olarak
Gösterimi
Yiyecekle İlgili Müşteri Beklentisi
Servis Hızı
Doyuruculuk
Kalite
Sunum
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Önem Sırası:2

Önem Sırası:3

30%

20%

Önem Sırası:1 Önem Sırası:4
40%

10%

3. Ürünü oluşturacak parçaların belirlenmesi, tasarımın yapılması: Bu
aşamada üründe yer alması istenen özellik ve fonksiyonlara göre tasarımın
yapılması gerekmektedir. Tasarım yapılırken amaç müşteri ihtiyaçlarına ve
isteklerine uygun ürünlerin geliştirilmesidir.
4. Ürünü oluşturan her bir parçanın maliyetlerinin tahmin edilmesi:
Ürünü oluşturan bileşenlerin maliyetlerinin tespit edilmesi özellikle daha
sonra hedef maliyet rakamına ulaşabilmek için gerekli olan iyileştirmelerin
hangi kalemlerde yapılacağını belirlemek ve anlamak açısından önemlidir.
Bu yüzden belirli fonksiyon ve özelliklerle ilişki kurulabilen maliyet kalemleri ilgili özelliğin göreceli önem derecesine göre maliyet düşürülmesi
gereken bir kalem ise hedef maliyet rakamına ulaşmak için her bir parçanın
maliyetlerinin tespit edilmesi gerekmektedir.
5. Ürünü oluşturan bileşenlerin 2. Aşamada belirlenen önem derecesi
ve müşteri beklentisine göre göreceli öneminin belirlenmesi: Bu aşama hesaplamalarla ilgili en önemli aşama olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü
müşteri beklentisi ile yiyecekleri oluşturan bileşenlerin yüzdesel ilişkisi
her bir bileşenin göreceli önem derecesini gösterecektir ve bulunan bu yüzdesel ifade toplam maliyet içerisindeki olması gereken payı hakkında bilgi
verecektir. Bu durum aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
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Tablo 2: Ürünü Oluşturan Bileşenlerin Göreceli Önem Dereceleri
Yiyecekle İlgili Müşteri Beklentisi
Servis Hızı Doyuruculuk Kalite Sunum
Önem
Önem
Önem Önem
Sırası:2
Sırası:3
Sırası:1 Sırası:4
Yiyecek
Hazırlık
Sürecini
İlgilendiren
Bileşenler
Ön Hazırlık
Personel
Malzeme
Yard. Malzeme
TOPLAM

30%

20%

40%

10%

Göreceli
Önem
Derecesi

20%
80%
0%
0%
% 100

10%
0%
50%
40%
% 100

10%
30%
50%
10%
% 100

10%
30%
30%
30%
% 100

13%
39%
33%
15%
%100

Hesaplamaların nasıl yapıldığını “Servis Hızı” beklentisi ele alırsak şu
şekilde açıklayabiliriz; servis hızının önem sırası yüzdesel gösterimle %
30’a denk gelmektedir. (önem sıralarını 1.,2.,3. ve 4. şeklinde sıraladığımız
için yüzdesel olarak sırasıyla en önemliden başlayarak; %40, 30, 20 ve
10’a denk gelmektedir) %30’luk ağırlığa sahip servis hızının ilgili olduğu
bileşenler ön hazırlık ve personel olarak belirlenmiştir. Çünkü servisin hızlı olması yapılan ön hazırlık ve personel kalitesine bağlı olmaktadır. Doyuruculuk ağırlıklı olarak malzeme bileşenine, kalite ve sunum ise malzeme
ve personele gösterilen oranlarda bağımlıdır. Buna göre her bir bileşenin ilgili beklenti ile ilişkisine göre göreceli önemi şu şekilde hesaplanmaktadır:

Çalışmanın önceki kısımlarında bahsedilen hedef maliyet sisteminin
uygulama süreci ve aşamaları; 6. Parçaların hedef maliyet endeksinin oluşturulması; 7. Hedef maliyet endeksini en iyilime; 8. Diğer maliyet düşürme
girişimleri olarak devam etmektedir. Kalan süreçte mevcut ve hedeflenen
maliyet rakamlarının karşılaştırılarak gerekli olan maliyet azaltımının ne
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Ön hazırlık için; (0,30x0,20) + (0,20x0,10)+ (0,40x0,10) + (0,10x0,10) = % 13
Personel için; (0,30x0,80) + (0,20x0)+ (0,40x0,30) + (0,10x0,30) = % 39
Malzeme için; (0,30x0) + (0,20x0,50)+ (0,40x0,50) + (0,10x0,30) = % 33
Yardımcı malzeme için; (0,30x0) + (0,20x0,40)+ (0,40x0,10) + (0,10x0,30) = % 15
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şekilde olması gerektiği tek bir aşamada “Bileşenlerinin hedef maliyetlerinin tahmin edilmesi” şeklinde ele alınacak gerekli maliyet azaltımlarından
bu aşamada bahsedilecektir.
6. Bileşenlerin hedef maliyetlerin tahmin edilmesi: Yukarıda hazırlanan
tablodan hareketle her bir bileşenin göreceli önem derecesine göre toplam
maliyet içerisinde olması gereken payı belirlenecektir. Bundan sonra yapılması gereken hedeflenen maliyet tutarına göre her bir bileşenin maliyetinin ne olması ve maliyet azaltımının hangi oranlarda yapılacağının tespit
edilmesidir. Örnek işletmede hedeflenen maliyet 7 TL ise ilgili bileşenlerin
hedeflenen maliyet içindeki olması gereken payı şu şekilde gösterilebilir.
Tablo 3: Ürün Bileşenlerin Hedef Maliyet İçindeki Payları
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Yiyecek
Hedeflenen
Mevcut
Gerekli
Hazırlık
Göreceli Hedeflenen
Maliyet
Duruma
Maliyet
Sürecini
Önem
Maliyet İçindeki Payı
Göre
Azaltımı
İlgilendiren Derecesi Tutarı (TL) (TL) (7 TL x Maliyetler
(TL)
(%)
Bileşenler
GÖD)
(TL)
Ön Hazırlık
13%
7
0,91
1
0,09
9
Personel
39%
7
2,73
3
0,27
9
Malzeme
33%
7
2,31
3
0,69
23
Yard.
15%
7
1,05
2
0,95
47,5
Malzeme
Toplam 100%
7
9
2
Ort:22,2
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9 TL olarak belirlenmiş olan mevcut maliyetlerin 7 TL’ye düşürülmesi için %22,2 bir azaltıma ihtiyaç bulunmaktadır. Bileşenlerin her birinde
%22,2’lik bir maliyet azaltımı hedeflenen 7 TL’ye ulaşılması sağlayacak
olsa da müşteri memnuniyeti açısından bunun göreceli önem derecelerine
göre yapılması gerekmektedir. Tablo 3’de hedeflenen maliyete göre bileşenlerin almaları gereken paylar ve mevcut duruma göre yapılması gereken maliyet azaltımları tutar ve yüzdesel olarak gösterilmektedir.
Göreceli önem derecelerine göre her bir bileşende maliyet azaltıcı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ancak içlerinde en büyük paya sahip
olan (%47,5) yardımcı malzeme ve ikinci sıradaki (%23) malzeme bileşenleri, üzerinde daha fazla durulması gereken kalemlerdir. Bu iki bileşenin ilişkili olduğu ürün özellikleri müşteri memnuniyetini diğerlerine göre
daha az etkileyeceği için maliyet azaltım tutarları diğerlerine göre daha
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Sonuç
Hedef maliyet yöntemi, pazarın belirlemiş olduğu bir satış fiyatından
hareketle olması gereken maliyetin saptanması ve buna göre ürün yada
hizmetle ilgili tasarımların ve planların yapılması felsefine göre çalışan
bir sistem özelliğindedir. Aynı zamanda rekabetin daha yoğun yaşandığı
bütün sektörlerde müşteri beklentilerini ve pazarın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan işletmeler için bir ürün geliştirme stratejisi olarak ta karşımıza
çıkmaktadır.
Bu çalışmada hedef maliyet sisteminin kapsamı, amaçları, ilkeleri ve
uygulanma süreci ve aşamaları hakkında bilgiler sunulmuş ve yiyecek
üretimi ile ilgili yapılan örnek uygulama ile farklı sektörlerde uygulanma
şansı bulan konunun bu tarz işletmeler açısından kullanılabilirliği göstermeye çalışılmıştır. Hedef maliyet sistemi süreç ve aşamalarına bağlı olarak
yapılan uygulama ile ürün özellikleri ile ürün bileşenlerinin ilişkisine göre
hesaplanan göreceli önem derecelerine bağlı kalarak bileşenlerin maliyet
payının ne olması gerektiği belirlenmiş ve maliyet iyileştirmelerinin hangi bileşenlerde ne oranda yapılması gerektiği hesaplanmıştır. Bu şekilde
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fazla olmaktadır. Bunun sonucu olarak işletmenin yapması gereken yiyecek hazırlarken kullanılan malzeme ve yardımcı malzeme maliyetlerini
azaltmak, özellikle yardımcı malzemenin kullanımı ile ilgili yeniden bir
planlama yapmak olacaktır. Örneğin yardımcı malzeme yiyecek yanında
verilen garnitür, pilav, salata, cips vb. bir tamamlayıcı ise bunların yiyecek
tabağından çıkarılması veya miktarlarının azaltılması gerekli iyileştirmeyi
sağlayacaktır. Aynı şey yiyecek malzemesi içinde kullanılabilir. Malzeme
miktarında yapılacak bir azaltım yiyeceğin malzeme maliyetini düşürecektir. Malzeme maliyetleri ile ilgili olarak yapılacak diğer bir iyileştirme
malzeme alış maliyetinin düşürülmesidir. Bu noktada işletmenin tedarikçileri üzerinde maliyet baskısı oluşturması veya daha kalitesiz ilk madde
ve malzeme kullanılması gerekebilecektir. Sonuçta bu ve benzeri maliyet
düşürme çalışmaları hedeflenen maliyet tutarı olan rakama ulaşılmasını
sağlayabilecektir aynı zamanda gerekli olan maliyet iyileştirmesi müşteriler için öncelikli sırada yer almayan maliyet kalemlerinde yapılacağından
müşteri memnuniyetinde herhangi bir olumsuzluğa sebep olmayacaktır.
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üründen beklenen işlevlerin önemine göre bir tasarım ve değerleme yapılabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

66

KAYNAKÇA
Akgün, Melek (2004). “Tedarik zinciri yönetiminde bütünleşik faaliyet
tabanlı hedef maliyetleme yaklaşımı” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi.
6, 1 (2004) : 67-88.
Aksoylu, S., Dursun, Y. (2001). “Pazarda Rekabetçi Üstünlük Aracı
Olarak Hedef Maliyetleme” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11, (2001) : 357-371.
Berliner, Callie, Brimson, James, A. (1988). Cost management for
today’s advance manufacturing: the CAM-I conceptual design. Boston: Harvard Business School.
Bertolini, M. ve Romagnoli, Giovanni. (2011). “An ıtalian case study fort
he process-target-cost evaluation of the ohmic treatment and aseptic packaging
of a vegetable soup (minestrone)” Journal Of Food Engineering. (2011)
Bilginoğlu, Fahir. (1995). “Hedef maliyetleme (Target costing) yeni
bir yönetim aracı” Yönetim Dergisi. 6, 21 (1995)
Bonzemba, E.L. ve Okano, H. (1998 August) “The effects of target
costing implementation on an organizational culture in France” To be presented at the Second Asian Interdisciplinary Research in Accounting
Conference.
Bursal, Nasuhi ve Ercan, Yücel. (2000) Maliyet Muhasebesi. 8.bs.
İstanbul: Der Yayınları
Ceran, Yunus (2002). “Stratejik Maliyet Yönetimi Enstrümanı Olarak
Pazara Dayalı Hedef Maliyet Yönetimi” Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal
ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2/4 (2002): 91-119.
Civelek, Muzaffer ve Özkan, Azzem. (2006). Temel ve tekdüzen maliyet muhasebesi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Cokins, Gary. (2002). “Integrating target costing and ABC”
Journal of Cost Management (July/August 2002) : 13-22
Cooper, Robin, Slagmulder, Regine (1997). “Factors Influencing the
TargetCosting Process: Lessons From Japanese Practice” http://www.
feb.ugent.be/nl/ondz/wp/papers/wp_97_30.pdf

MALİ

ÇÖZÜM

Temmuz - Ağustos 2011

Dekker, Henri ve Smidt, Peter. (2003). “A survey of the adoption and
use of target costing in Dutch firms” International Journal of Production
Economics. 84 (2003) : 293-305.
Erden, Selman Aziz (1999). İleri Üretim Ortamlarında Maliyetleme. Isparta : [yayl.y.]
Ewert, Ralf ve Ernst, Johann. (1999). “Target costing, co-ordination
and strategic cost management” The European Accounting Review. 8-1
(1999) : 23-49.
Feil, Patrick, Yook, Keun Hyo ve Kim Il Woon. (2004) “Japanese target costing: A historical perspective” International Journal of Strategic
Cost Management. (Spring 2004) : 10-19.
Hacırüstemoğlu, Rüstem, Şakrak, Münir. (2002). Maliyet muhasebesinde güncel yaklaşımlar. İstanbul : Türkmen Kitabevi
Karcıoğlu, Reşat (2000). Stratejik maliyet yönetimi: Maliyet ve yönetim muhasebesinde yeni yaklaşımlar. Erzurum: Aktif Yayın Dağıtım.
Saban, Metin, Bostancı, Ahmet ve Güğerçin, Gülay. (2007). “Hedef
Maliyet Yöntemi ve Örnek Bir Uygulama” Muhasebe ve Denetime Bakış
Dergisi. 7, 23 (2007) : 81-95
Şakrak, Münir (1997). Maliyet yönetimi: Maliyet ve yönetim muhasebesinde yeni yaklaşımlar. İstanbul: Yasa Yayınları.
Türk, Zeynep (1999). “Geleceğin maliyetlerinin kontrolünde yeni bir
yaklaşım hedef ve kaizen maliyetleme” Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF
Dergisi. 14/I (1999) :199-214
Waldron, Marily (2005). “Overcoming barriers to change in management accounting systems” Journal of American Academy Of Business.
6, 2 (2005) : 244.
Zengin, Yasemin ve Ada, Erhan. “Cost management through product
design: target costing approach” International Journal of Production
Research. 48, 19, 1 (2010) : 5593-5611.

67

68

MALİ

ÇÖZÜM

TÜRKİYE’DE E-DEVLET UYGULAMALARININ VERGİ
HUKUKU ALANINA YANSIMALARI: E- HACİZ UYGULAMASI
VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
THE REFLECTIONS OF E-GOVERMENT APPLICATION ON TAX
LAW: E- LIEN APPLICATION AND THE PROBLEMS
Yrd. Doç. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR*

Abstract
Turkish Revenue Administration launched the Project of Overall Automation of Tax Office (VEDOP) within e-goverment applications in 1998.
This project consists of the phases of VEDOP 1, VEDOP 2, VEDOP-3.
Electronic Lien (e-lien) project has been developed in order to collect
the debt receivables, to decrease the pursuit expenditure and workload of
*

İstanbul Arel Üniversitesi
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Öz
Türk Gelir İdaresi Başkanlığı e- devlet uygulamaları kapsamında 1998
yılında Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi’ni (VEDOP) başlatmıştır. Bu proje, VEDOP1, VEDOP2, VEDOP 3 aşamalarından oluşmaktadır.
VEDOP–3 doğrultusunda kamu alacaklarının süratle tahsili, takip masraflarının ve idarenin iş yükünün azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması
amacıyla elektronik haciz (e-haciz) projesi geliştirilmiştir. E- haciz uygulamasının temeli 2006 yılında 6183 sayılı Kanun’un 79. maddesinde yapılan düzenlemeye dayanmaktadır. Bu düzenleme ile üçüncü kişiler nezdindeki varlıkların elektronik ortamda haczi mümkün hale gelmiştir. E- haciz
projesinin üç tarafı vardır: Vergi dairesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve banka.
Bu bildirinin konusu, Türkiye’deki vergi mükellefleri için oldukça yeni
bir uygulama olan elektronik hacizi tanıtmak ve aksayan yönlerini tespit
etmektir.
Anahtar Sözcükler: e-devlet, e-haciz, e-ihtiyati haciz, Vergi Dairesi
Tam Otomasyon Projesi (VEDOP)
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administration in line with VEDOP 3. The application of e-lien is based
on the arrangement of the article 79 in the Public Receivables Collection
Procedure Law, actualized in 2006. This arrangement enabled lien of the
properties in care of third parties in the electronic environment. There are
three parties in the project of e-lien: Tax office, Central Registry Organization and the bank. The topic of this essay is to introduce the electronic
lien and to define the shortcomings of it, being a new application in Turkey
for taxpayers.
Key Words: e- government, e-lien, e- precautionary lien, Project of
Overall Automation of Tax Office (VEDOP).
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GİRİŞ
Çağdaş dünyada kamu yönetimlerinin, gelişmiş teknolojiyi kullanarak,
yurttaşlara elektronik ortamda hizmeti ön plana çıkaran yeni bir yapıya
geçtikleri gözlenmektedir. Geleneksel bürokratik devlet modelinden önemli farklılıklar içeren ve ileri teknoloji uygulamalarına dayanan bu yeni yapı,
“elektronik devlet” (e-devlet/ e- government) modeli olarak isimlendirilmektedir. E-devlet, en temel anlamıyla; genel olarak “bilgi teknolojileri”
(BT) ve özel olarak da “internetin”, daha iyi bir devlet yapısını oluşturma
sürecinde bir araç olarak kullanılmasıdır (Aydın, 2005: 287-311). Geleceğin devleti olarak kabul edilen “e-devlet”; temel olarak kamunun hizmet verdiği alanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla
daha saydam, vatandaşa daha yakın, daha ucuz ve daha iyi çalışan bir idari
yapı olarak tanımlanabilir. Bu kavrama eşdeğer olarak “sanal devlet” kavramı da kullanılmaktadır (İnce, 2001: 21).
Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler vergileme alanında etkisini göstermiş, vergi idareleri yönetim yapılarını gözden geçirmek ve çağa ayak
uydurmak zorunda kalmışlardır. Kamu alanında verimlilik, etkinlik ve hizmet kalitesini temel alarak sonuca odaklanan ve hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesini esas alan yeni bir yönetim felsefesi hâkim olmaya
başlamıştır (Akdemir, 2008: 49). Daha az maliyetle daha etkin çalışan bir
kamu yönetim mekanizmasının oluşturulması devletlerin karşılamak zorunda oldukları bir ihtiyaçtır (İnce, , 2001:103).
Bilgi toplumu olabilmek için, e-devlete giden yolda “e-kurum” dö-

nüşümünün tamamlanmış olması gerekmektedir. E-kurum, iş süreçlerini
elektronik ortamda gerçekleştirmek üzere kurumsal dönüşümünü tamamlamış bir yapıdır (Akdemir, 2008: 51). Türkiye e-devlet olma yolunda önemli
adımlar atmıştır. Türk Vergi İdaresi de bilgi teknolojisinin kullanımına yönelik geliştirdiği bir takım projeler ile şeffaf, etkin, verimli, kurumlar arası
bilgi ve uygulama değişimini sağlayan bir gelir idaresi hedeflemiştir. Ayrıca mükelleflerin vergi dairesine gelmesine gerek olmadan hızlı ve güvenli
hizmet vermeyi gerçekleştirecek bilgisayar altyapısını oluşturmayı amaçlamıştır (Akdemir, 2008: 49). Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-kurum olarak
e-devlete katkısı Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP)’dur.
Bu proje ile Gelir İdaresi, e-devletin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle
gereken kurum içi otomasyonunu büyük ölçüde tamamlayarak, e-kurum
olma sürecinde önemli bir aşama kaydetmiştir. “VEDOP, bilgisayar teknolojisinin yeni olanaklarıyla vergi dairesi fonksiyonlarının tümünü içine
alan bir bilgi işlem uygulamasının vergi dairelerine yaygınlaştırması ile
bölge ve merkez network yapısının kurulmasıdır.”
Vergi dairesi işlemlerinin tümünün bilişim teknolojileri ile otomasyona
geçirilerek iş yükünün azaltılması, vergi dairesi çalışmalarında etkinlik ve
verimliliğin artırılması ve bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar destek ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulması hedeflenerek VEDOP–1 Projesi hayata geçirilmiştir. VEDOP 1998 yılında; 22 il
merkezinde, 155 vergi dairesinde ve 5 defterdarlıkta uygulamaya geçirilmiştir (T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, 2004:75). 2004
yılında projenin ikinci aşaması, VEDOP–2 başlatılmıştır. E-devlete giden
yolda Gelir İdaresi Başkanlığı, VEDOP–2 kapsamında özellikle kayıt dışı
ekonominin kayıt altına alınması için en önemli adımlardan birini atmış,
merkezde kurulan sistemler ile bilgisayarlı denetim gerçekleştirilmiştir.
VEDOP, Motorlu Taşıtlar Otomasyon Projesi (MOTOP) ve Vergi İstihbarat Merkezi ile bankalardan ve diğer üçüncü kişilerden gelen bilgilerle mükellef beyanlarının, Veri Ambarı (VERİA)’nda karşılaştırılabilmesi
sağlanmıştır (T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, 2004:
79). Gelir İdaresi; VEDOP–1 ile e-kurum olma sürecini, VEDOP–2 ile ise
e-devlete entegrasyon sürecini tamamlamıştır (Akdemir, 2008: 162). 2008
yılında uygulamaya geçilen VEDOP-3’le birlikte vergi dairelerinin tama-
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mının web tabanına girmesi ve işlemlerin anlık olarak izlenebilmesi yani
tam otomasyon sağlanması hedeflenmiştir (Akdemir, 2008: 59). Bugün itibariyle; 448 vergi dairesi, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, 585
malmüdürlüğü elektronik vergi dairesi otomasyonu (e-VDO) kapsamında
bulunmaktadır (T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011:8).
VEDOP–3 doğrultusunda kamu alacaklarının süratle tahsili, posta, kırtasiye gibi takip masraflarının ve idarenin iş yükünün azaltılması, zaman
tasarrufu sağlanması amacıyla elektronik haciz (e-haciz) projesi geliştirilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunla (2006) üçüncü kişiler nezdindeki varlıkların
elektronik ortamda haczine imkân veren yasal düzenleme yapılmış, projenin tarafları olan bankalar ile görüşmeler başlatılmış ve proje alt yapısı
oluşturulmuştur. Proje ile vergi dairelerince düzenlenen haciz bildirilerinin
banka genel merkezlerine, banka bildirimlerinin vergi dairelerine ve vergi
dairesi değerlendirmelerinin banka genel merkezlerine elektronik ortamda aktarımı e-imza ile sağlanmaktadır. Projenin pilot uygulaması anlaşma
sağlanan 38 banka ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yürütülmektedir
(T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011:8).
E- haciz projesinin üç ana ayağı vardır: Vergi dairesi, Merkezi Kayıt
Kuruluşu ve banka. Vergi dairesi ve merkez için uygulama yazılımları hazırlanarak, test çalışmaları tamamlanmıştır. 5904 sayılı Kanunla da,
gayrimenkul, gemiler ve taşıtların elektronik ortamda haczine imkân veren yasal değişiklikler yapılmış ve alt yapı çalışmalarına başlanmıştır (T.C.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2010: 13).
1999 yılında ilk kez MOTOP Projesi kapsamında “Türkiye Merkezi Taşıt Kütüğü” oluşturulmuştur. Otomasyona geçen 17 vergi dairesinde
“Motorlu Taşıtlar Vergisi İnternet Vergi Dairesi” aracılığı ile Türkiye Merkezi Taşıt Kütüğü bilgileriyle 6 milyon mükellefe erişme olanağı sağlanmıştır. Otomasyon kapsamında bulunan motorlu taşıtlar vergisini tahsile
yetkili 273 vergi dairesine ek olarak 2007 yılında motorlu taşıtlar vergisini
tahsile yetkili 211 malmüdürlüğü gelir birimi de e-VDO uygulamalarıyla
otomasyona geçirilmiştir (Özdemir, 2009). Bundan sonra Trafik Şube ve
Bürolarına kayıtlı araçların, sicillerine haciz kaydının elektronik ortamda
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2. E- HACİZ UYGULAMASININ HUKUKSAL TEMELİ
Ödeme müddeti içinde ödenmeyen kamu alacağı tahsil dairesince cebren tahsil olunur. Ödeme emrine rağmen 7 gün içinde ödenmeyen kamu
borçlusunun menkul ve gayri menkul malları ile alacak ve hakları haczedilir (Kızılot ve diğerleri, 2008: 279). Haciz, alacaklının takibe koyduğu
alacağının tahsili amacıyla borçlunun mal varlığına dâhil mallara resmen
el konulmasıdır (Yıldırım, 2004: 83; Oktar, 2009: 274). Daha geniş bir tanımla haciz, kamu borçlusunun menkul ve gayrimenkul malları ile alacak
ve haklarına kamu alacaklısı tarafından zorla el konularak ve bunların satılarak paraya çevrilmesi yolu ile kamu alacağının tahsiline imkân veren bir
cebri takip yoludur (Kızılot ve diğerleri, 2008: 276; Şenyüz ve diğerleri,
2011:268). El koyma, gayrimenkullerde tapu kaydına haciz şerhini koydurtmak şeklinde yapılırken, menkul mallarda fiili haciz uygulanmaktadır
(Şenyüz ve diğerleri, 2011:271). Alacağın zamanında ödenmesini sağlamak üzere, borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasına “ihtiyati haciz” denir (Oktar, 2009: 255). Daha geniş bir tanımla ihtiyati haciz, “kamu
alacağının ödenmesini ya da tahsilini güvence altına almak için, yasada
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yapılması sağlanacaktır. 2010 yılında bankalara e-haciz bildirisi gönderilen mükellef sayısının hakkında haciz varakası düzenlenmiş olan toplam mükellef sayısına oranının % 90’a ulaşması ve cebri tahsilât süresinin
hızlandırılarak etkinliğinin artması hedeflenmiştir (Kocabeyoğlu, 2010:64.
Ancak bu hedef %50,87 olarak gerçekleşmiştir (T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011:72).
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBÎS) Projesi sayesinde Gelir
İdaresi Başkanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde 238 Tapu Sicil Müdürlüğü’nden manyetik ortamda bilgi alımına başlamıştır. Bu kapsamda yapılan vergi incelemelerinde gayrimenkul
alım-satımı ve haciz işlemlerinde TAKBÎS Projesinin veri ambarından yararlanılmaktadır (Özdemir, 2009).
Bu makalenin konusu, Türk Vergi İdaresinin e-devlet uygulamalarının
bir parçasını oluşturan VEDOP projesini kapsamında yer alan ve Türkiye’deki vergi mükellefleri için oldukça yeni bir uygulama olan elektronik
hacizi tanıtmak ve aksayan yönlerini tespit etmektir.
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öngörülen sebeplere dayanarak, kamu borçlusunun bazı mal, alacak ve
haklarına önceden idari bir kararla el konmasıdır” (Kızılot ve diğerleri,
2008: 285).
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un
(AATUHK) 54. maddesine göre cebren tahsil aşağıdaki şekillerden herhangi birinin tatbiki suretiyle yapılır:
• Kamu borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse, teminatın paraya çevrilmesi yahut kefilin takibi,
• Kamu borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi,
• Gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflasının istenmesi
Kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile
tebliğ olunur (AATUHK 55. m /1).
“Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği, müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı
takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya
kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı
bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur.
Ayrıca, borçlunun 114. maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza bu ödeme emrinde
kendisine bildirilir” (AATUHK 55. m /2).
“ Belediye hududu dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça tebliğ olunur. Ödeme emirlerinin muhtarlığa tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yapılmadığı takdirde ödeme emirleri
tebliğ edilmemiş olan borçluların isimleri ödeme emri hüküm ve mahiyetindeki bir “ödeme cetveline” alınarak borçlular borçlarını ödemeye ve
mal bildiriminde bulunmaya çağırılırlar. Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu
kapısına, bir örneği de köyde herkesin görebileceği umumi bir mahalle 10
gün müddetle asılmak suretiyle tebliğ olunur ve cetvelin asıldığı köy muhtarlığınca münadi vasıtasıyla ilan olunur. Cetvel asılırken ve indirilirken
keyfiyet muhtarlıkça zabıt varakasıyla tespit edilir. Cebren tahsil ve takip
ödeme emrinin tebliği veya ödeme cetvelinin indirilmesi tarihinde başlamış olur” (AATUHK 55. m /3).

“Borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü
şahıslardan bu malları 7 gün içinde bildirmeleri istenir” (AATUHK 55. m /4).
“Borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit
edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından kamu alacağına yetecek miktarı tahsil
dairesince haczolunur” (AATUHK 62.m/1).
“Maliye Bakanlığı kamu alacaklarının takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla yapılacak mal varlığı araştırmasının şekli, alanı
ve kapsamı ile araştırma yapılacak kamu alacaklarının türü ve tutarını belirlemeye yetkilidir. Bu yetki alacaklı kamu idaresi itibarıyla da
kullanılabilir”(AATUHK 62.m /2).
“Borçlu tarafından başkasının olduğu beyan veya üçüncü şahıs tarafından ihtiyaten haciz veya istihkak iddia edilmiş bulunan malların haczi en
sonraya bırakılır.
Ancak haczolunan gayrimenkul artırmaya çıkarılmadan, borçlu, borcun itfasına yetecek menkul mal veya vadesi gelmiş sağlam alacak gösterirse gayrimenkul üzerinde haciz baki kalmak üzere gösterilen menkul
veya alacak da haczolunur.
Şu kadar ki, bu suretle mahcuz kalan gayrimenkulün idare ve işletmesine ve hasılat ve menfaatlerine tahsil dairesi müdahale etmez. Tahsil
dairesi alacaklı kamu idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu
kadar telif etmekle mükelleftir”(AATUHK 62. m/3).
Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri
almak görevi, Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun (2005) ile kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı’na verilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun’ un 5. maddesi ile AATUHK’ un 79. maddesi
değiştirilerek e- haciz uygulamasının yasal zemini hazırlanmıştır. Ödeme
süresi içerisinde ödenmeyen kamu alacaklarının cebren tahsilini temin etmek ya da alacağın tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla tahsil dairelerince alınan haciz ve ihtiyati haciz kararları üzerine, AATUHK 79. maddesi
hükmüne dayanılarak borçlunun bankalar nezdindeki hak ve alacaklarının
da haczi yoluna gidilmektedir.
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“Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile maaş, ücret, kira vesaire 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. Tahsil dairesi tarafından tebliğ edilecek haciz bildirisi ile;
bundan böyle borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebileceği ve kamu borçlusuna yapılacak ödemenin geçerli olmayacağı veya elinde bulundurduğu menkul malı ancak tahsil dairesine teslim edebileceği ve malın kamu
borçlusuna verilmemesi gerektiği, aksi takdirde kamu borçlusuna yapılan
ödemeler ile malın bedelini tahsil dairesine ödemek zorunda kalacağı ve
AATUHK 79. maddesinin üç, dört ve beşinci fıkra hükümleri üçüncü şahsa bildirilir. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı
tahsil dairelerince ya da alacaklı kamu idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik
ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve
cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usûl ve esasları
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir”(AATUHK m.79/1). Tahsilât
Genel Tebliği’nin (2007) Menkul Malların Haczi ve Satışı Başlıklı İkinci Bölüm, Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların
Haczi başlıklı I. başlığı 15. maddesine göre AATUHK m.79/1’de yer alan
hükme istinaden, ayrıca bir düzenleme yapılıncaya kadar, alacaklı kamu
idarelerinin Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın) uygun görüşünü de almak suretiyle banka genel müdürlükleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapacakları anlaşmalar çerçevesinde, elektronik imza ya da
şifre kullanılmak suretiyle haciz bildirilerinin elektronik ortamda sadece
bu kurumlara tebliğ edilmesi ve elektronik ortamda cevaplarının alınması,
elektronik ortamda tebliğ edilecek haciz bildirilerinde yukarıda belirlenen
tutar ile sınırlı kalınmaması, birden fazla kamu borçlusu için tebligat yapılması ve cevaplarının alınması uygun görülmüştür. Yani üçüncü şahısların
tek muhatabı olan tahsil dairesi; bu yöntemle kamu idaresine kesinleşmiş
borcu olan ve yapılan ödeme emrine rağmen ödememekte ısrar eden borçluları yakından takip ederek banka nezdinde bulunan vadeli vadesiz mevduatları ile diğer gelirlerine el koyarak alacakları için sanal ortamda haciz
tatbik edebilmektedir (Arıkan, 2010).

3. E-HACİZİN TEBLİĞİ
“Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile maaş, ücret, kira vs. gibi her türlü hakların ve fiilen tutanak
düzenlenmek 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 yapılmalıdır” (AATUHK m. 79/1).
Aksine bir hüküm bulunmadıkça AATUHK’ da yazılı tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uygulanır (AATUHK
m.8). VUK’ nun tebliğ ile ilgili hükümleri 93-109. maddelerinde düzenlenmiştir. “Vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bütün belgeler ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzelkişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ
edilir”(VUK m. 93). VUK hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere,
93. maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. “Kamu
idare ve müesseselerine yapılacak tebliğ bu idare ve müesseselerin en büyük amirlerine veya bunların muavinlerine veya en büyük amirin yetkili
kılacağı memurlara yapılır” (VUK m. 98). “Maliye Bakanlığı, elektronik
ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya
kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma
zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir
“(VUK. m.107/A).
Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri; kamu borçlusunun hak
ve alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya mahallindeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edileceği gibi Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın üzerindeki alacaklar için doğrudan bankaların genel
müdürlüklerine de tebliğ edilebilir. Haciz bildirisi bankanın genel müdürlüğüne de tebliğ edilmiş ise tüm şubelerini kapsayacak şekilde beyanda
bulunma yükümlülüğü bankanın genel müdürlüğüne aittir. (AATUHK
m.79/2). Maliye Bakanlığı 79/2. maddede verilen yetkisini kullanmış ve
Tahsilat Genel Tebliği’nin (2007) İkinci Kısım, Menkul Malların Haczi
ve Satışı Başlıklı İkinci Bölüm, Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların,
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Alacak ve Hakların Haczi I. başlıklı 14. maddesinde alacakların tutarlarını belirlemiştir. Buna göre, Devlete ait kamu alacakları için düzenlenecek
haciz ve ihtiyati haciz bildirilerinin, takip konusu kamu alacağının fer’ileri
ile birlikte 50.000,- lira ve üzerinde, il özel idareleri ve belediyelere ait
kamu alacakları için 10.000,- lira ve üzerinde olması halinde bankaların
genel müdürlüklerine tebliğ edilmesi, uygun görülmüştür. Bu kapsamda
posta yoluyla yapılacak tebligatlarda;
• Haciz bildirilerinin her kamu borçlusu için ayrı ayrı düzenlenmesi,
• Haciz bildirisine konu kamu alacağı aslı ve fer’ilerinin toplamının
dikkate alınması,
• Haciz bildirilerinin banka genel müdürlüklerine 7 günlük süre
içinde cevap verilmesini engelleyecek şekilde topluca gönderilmemesi,
gerekmektedir.

78

4. E-HACİZE İTİRAZ
AATUHK m.79/3’e göre, haciz bildirisi kendisine tebliğ edilen üçüncü şahıs;
• Borcu olmadığı
• Malın yedinde bulunmadığı
• Haczin tebliğinden önce borcun ödendiği
• Malın tüketildiği ya da kusuru olmaksızın telef olduğu
• Alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğunu iddia eder
ise durumu, haciz bildirisinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde tahsil dairesine yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Söz konusu madde hükmü gereğince, tebliğ edilen haciz bildirilerine
yönelik cevapların, alacağı takip eden ve haciz talebinde bulunan vergi
dairesine, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde bildirilmesi gerekmektedir.
Üçüncü şahsın süresinde itiraz etmemesi halinde, mal elinde ve borç
zimmetinde sayılır ve hakkında bu Kanun hükümleri tatbik olunur.
“Herhangi bir nedenle itiraz süresinin geçirilmesi halinde üçüncü şahıs, haciz bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde genel mahkemelerde menfi tespit davası açmak ve haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarih
itibarıyla kamu borçlusuna borçlu olmadığını veya malın elinde bulunma-

dığını ispat etmek zorundadır. Menfi tespit davası açılması halinde mahkemece AATUHK’ un 10. maddesinde sayılan türden teminat karşılığında
takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilebilir. Teminat, alacaklı tahsil
dairesine verilir ve haciz varakasına dayanılarak haczedilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, takip işlemlerinin durdurulması hakkında kararı veren mahkeme tarafından çözümlenir. Davasında
haksız çıkan üçüncü şahıs aleyhine, haksız çıktığı tutarın % 10’u tutarında
ayrıca inkâr tazminatına hükmedilir” (AATUHK m.79/4).
“AATUHK uyarınca kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı dava
açıp itirazında kısmen veya tamamen haksız çıkan üçüncü şahıs hakkında,
menfi tespit davasının lehine sonuçlanması veya asıl kamu borçlusunun
takip konusu kamu alacağını tamamen ödemiş olması halinde, bu Kanunun
58. maddesinin beşinci fıkrası1 hükmü uygulanmaz” (AATUHK m.79/5).
“Üçüncü şahıs, haciz bildirisi üzerine yedi gün içinde alacaklı tahsil
dairesine itiraz ettiği takdirde, alacaklı kamu idaresi bir yıl içinde, üçüncü şahsın yaptığı itirazın aksini genel mahkemelerde açacağı davada ispat
ederek, üçüncü şahsın İcra ve İflas Kanununun 338 inci maddesinin birinci
fıkrasına göre cezalandırılmasını ve borçlu bulunduğu tutarın ödenmesine
hükmedilmesini isteyebilir” (AATUHK m.79/6).
“Menkul malların aynen teslimi mümkün olmadığı takdirde değeri
ödenir. Üçüncü şahısların genel hükümler gereğince asıl borçluya rücu
hakları saklıdır” (AATUHK m.79/7).
“Haczedilen para, kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi ve tahvil gibi menkul malların kaybolmalarının ve değiştirilmelerinin
önlenebilmesi için tahsil dairelerine bunları bizzat gerekli tedbirleri almak
suretiyle muhafaza görevi verilmiştir”(AATUHK m.82).
Sonuç olarak, kendisine e-haciz tebliğ edilen mükellefler içeriği aşağıdaki gibi olan dilekçeyi ilgili banka şubesi müdürlüğüne verebilirler( AY
ve diğerleri, 2011:40-41).
“Bağlı bulunduğum ….. Vergi Dairesinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulamasına yönelik 30.06.2007
1 AATUHK m. 58/5: Borcun tamamına bu madde gereğince vaki itirazların tamamen
veya kısmen reddi halinde, borçlu ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün
içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir.
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tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Seri A Sıra 1 No.lu Tahsilat Genel
Tebliği’nin “Kamu Alacaklarının Korunması” başlıklı 2. Bölümünün “İhtiyati Haciz” başlıklı 2. bendi altında 9. madde uyarınca gönderdiği …..
tarihli yazıya istinaden …. tarihinde Şubeniz nezdindeki ….. no.lu hesabından ……. Vergi Dairesi’ne …….. TL ödeme yapılmıştır. Anılan Tebliğin 9. Maddesinin 4. paragrafında açıkça “… Bu nedenle bankalara yapılacak haciz ve ihtiyati haciz tebliğlerinin sadece tebliğ tarihi itibariyle
kamu borçlularının mevcut olan varlıklarını konu alması ve bu kişilerin
ilerde doğabilecek alacakları için haciz ve ihtiyati haciz tebliğinde bulunulmaması icap etmektedir.” denmektedir. Vergi dairesi tarafından yazılan
yazının bu kapsamda yazılmış bir yazı olmasına rağmen, şubeniz, talep
edilenin ötesinde halen hesaplarım üzerindeki blokajı sürdürmektedir. Şubenizin kastı aşan bu tutumu hukuka ve yasaya aykırıdır ve haksız yere
şahsıma zarar vermektedir.
Şubeniz nezdindeki hesaplarım üzerinde bulunan blokajın en geç …..
tarihine kadar kaldırılarak bu tarih itibariyle hesaplarımı kullanabilmem
için gereğinin yapılmasını bu konuyla ilgili olarak hukuk biriminiz ile görüşmenizi, belirtilen tarihe kadar talebimin yerine getirilmemesi halinde,
bankanızın ve şubenizin kastı aşan muamelesinden dolayı hakkında hukuki ve cezai yasal yollara gidileceğini, doğmuş ve doğacak zararlar için
tazminat davası açılacağını, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tarafınızdan talep edileceğini ihtaren bildiririm. Ad Soyad İmza”
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5. E-HACİZ UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR
VEDOP 3’ün önemli ayaklarından birisi olan e-haciz in uygulamalarında bir takım sıkıntılar vardır. Bu sıkıntıları şu şekilde sıralayabiliriz:
• Banka hesabına haciz uygulanan mükellefe ödeme emri tebliğ
edilmeden e-haciz işlemi uygulanması.
• Mükelleflerin banka nezdinde hak ve alacağı bulunduğuna ilişkin
bir tespit yapılmadan e-haciz uygulanması,
• E- haczin geleceğe matuf uygulanması,
• E- haciz bildirisinde yer alan tutarın dikkate alınmayıp mükelleflerin tüm alacak ve haklarına uygulanması, tek bir hesabın bakiyesinin borç
tahsilatına yeterli olmasına rağmen mükellefin tüm hesaplarına veya borcuna yetecek miktardan fazlasına blokaj konulması.

• Mükelleflerin haciz bildirisini tebliğ alan bankaya herhangi bir
borcu olmadığı halde sadece kullanılabilir kredi limitine e-haciz uygulanması
• E-haciz işlemi uygulaması sadece haciz bildirisinin tebliği edildiği
tarih için geçerli olduğu halde, bankaların tebliğ tarihinin dışındaki diğer
günler için de paralara blokaj uygulamaları.
• E-haciz bildirilerine dayanılarak mükellefin kredibilitesinin düşürülmesi nedenleriyle mükellefin ticari yaşamının olumsuz etkilenmesi.
Türkiye Bankalar Birliği tarafından, kamu alacaklarının takibi için
vergi daireleri tarafından banka genel müdürlükleri ile banka şubelerine
faks marifetiyle gönderilen haciz bildirileri üzerine işlem yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş sorulması üzerine, Gelir İdaresi Başkanlığı 2007
yılında verdiği bir özelge ile dikkat edilmesi gereken konuları açıklamıştır.
AATUHK’ nun 79. maddesinin Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve
Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan
değişiklikten önceki halinde, “…Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirimleri, kamu borçlusunun hak ve alacakların bulunduğu veya bulunabileceği banka ve katılım bankalarının şubelerine…” ifadesi yer almıştır.
Madde metninde yapılan değişiklikten sonra ise “… Tahsil dairelerince
düzenlenen haciz bildirileri; kamu borçlusunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine…” ibaresine yer verilmiştir (Kocabeyoğlu, 2010: s.67). Bunun sonucunda haciz bildirilerinin hak ve alacakların gelecekte bulunabileceği banka şubelerine malvarlığı tespit edilmeden
de tebliğ edilebileceği hükme bağlanmıştır.
Vergi teorisinde yer alan ama aynı zamanda vergi icra hukuku alanında
da etkisi görülen “vergi kaynağının korunması ve sürekliliğinin sağlanması ilkesi” gereğince, vergi idaresi, mükelleflerin borcunu ödedikten sonraki ekonomik durumları ile ilgilenmek durumundadır (Kızılot ve diğerleri,
2008: 267). Elektronik ortamda tebliğ edilen haciz bildirilerinde yer alan
tutarların dikkate alınmayarak mükelleflerin tüm alacak ve haklarına haciz
tatbik edilmesi, haczin mükellefin “mevcut malvarlığını hedef alması”
esasına aykırıdır. Bankalarda alacak ve hakkı bulunmayan kamu borçlusunun ileride doğabilecek alacaklarına yönelik olarak bankalara haciz bil-
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dirisi tebliğ edilmesi, ileriye matuf haciz uygulanan mükelleflerin ticari
yaşamlarını olumsuz etkilemektedir (Suçiçek, 2010). E- haciz uygulamasında özellikle üçüncü şahıslardaki alacaklara yapılan haciz işlemlerinde
kargaşa yaşanmaktadır. Örneğin; 20.000.-TL borcu olan bir vergi mükellefinin alacaklı olduğu tüm müşterilerine haciz emirleri elektronik ortamda
tebliğ edilmektedir. Vergi idaresi, borçlu mükellefin müşterilerinden tahsil
ettiği paraları, borcun miktarına bakmaksızın hesabına kaydetmektedir. Bu
durumda vergi dairesi alacağından fazla tahsilât yapmaktadır. Fazla tahsil
edilen paranın iadesi ise gecikmektedir. Dolayısıyla mükellefler zor durumda kalıp finansman sıkıntısı çekmektedirler. Bu konuda yeni bir yasal
düzenleme yapılarak mükelleflerin müşterileri karşısındaki itibarlarının
korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi gerekir (Arıkan, 2010). Bu durum mükellef haklarının zedelenmesine yol açmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2007 yılında Türkiye Bankalar Birliği’nin talebi üzerine verdiği
özelgede haciz muamelesinin kamu alacağı tutarını aşmasının söz konusu
olamayacağını ve bankalara gönderilen bildiride yer alan tutarın üzerinde
haciz uygulanmamasına özellikle dikkat edilmesi gerektiği konusunda görüş bildirmiştir. Kamu alacağını aşan tutara haciz uygulama ve aşan kısmı
mükellefe iade etmede gönülsüz yaklaşım, aslında bankaların sorumluluk
altına girmek istememelerinden kaynaklanmaktadır. Bu durum mükelleflerin paralarının bankada tutmalarını engelleyerek kayıt dışı ekonomiye
katkı sağlayabilir. Bu nedenle vergi idaresi, e-haciz uygulaması yoluyla
alacaklarını tahsil ederken mükelleflerin mevduatlarını kayıt dışına itmemeye özen göstermelidir (Suçiçek, 2010).
E-haciz işleminin, haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarih itibariyle bir
günlük uygulanması gerekirken hesaplara konan blokaj nedeniyle sürekli
hale gelmesi sorun teşkil etmektedir. Ancak, Tahsilât Genel Tebliği’nin
(2007) 1. Kısım, 2. Bölüm, İhtiyati Haciz II. Başlıklı, 9. maddesinde
yer alan düzenlemeye göre, ihtiyati haciz ve haciz bildirilerinin, kamu
borçlusunun tebliğ tarihinde muhatap banka nezdinde mevcut olan varlıklarını kavraması gerekmektedir. Kamuya borçlu olan bir şahsın, bankalarda alacak ve hakkının bulunmamasına rağmen ileride tahakkuk edecek
alacağından yararlanmak üzere geleceğe yönelik olarak bankalara haciz
veya ihtiyati haciz tebliği bankalar üzerinde bir yük oluşturabilir. Şöyle ki

bankanın bu hacizleri sürekli izlemesi veya banka tarafından yapılan tüm
işlemlerde bir süreye bağlı kalınmaksızın borçlu adına mal, hak ve alacak
doğup doğmadığının takip edilmesi, hak ve alacağın doğması halinde ise
haciz veya ihtiyati haciz uygulanmasını gerektirir. Bu nedenle, bankalara
yapılacak haciz ve ihtiyati haciz tebliğlerinin sadece tebliğ tarihi itibarıyla
kamu borçlularının mevcut olan varlıklarını konu alması ve bu kişilerin
ileride doğabilecek alacakları için haciz ve ihtiyati haciz tebliğinde bulunulmaması gerekmektedir.
Yine, Tahsilât Genel Tebliği’nin (2007) 1. Kısım, 2. Bölüm, İhtiyati
Haciz II. Başlıklı, 9. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, bankacılık
sisteminde, POS cihazı kullanan müşteri ile banka arasında yapılan sözleşmelere dayanan bankalar nezdindeki hesaplar banka ile müşterisi arasında
devamlılık arz etmektedir. Dolayısıyla bu hesaplar her zaman için banka
nezdinde alacak doğmasına (muhtemel alacak) müsait hesaplar olarak değerlendirildiğinden bu hesaplara ileriye matuf olmak üzere haciz konulması mümkün bulunmaktadır.
Mükellefin banka nezdinde hak ve alacağı bulunduğuna dair bir tespit yapılmadan haciz bildirilerinin elektronik ortamda tebliğ edilmesi, ortaya çıkan sorunlardan biridir. Gelir İdaresi Başkanlığı Türkiye Bankalar
Birliği’ne 2007 yılında verdiği özelgede, AATUHK 79. maddesinin haciz
bildirisi gönderilmeden önce tespit yapılmasına ilişkin bir hükme yer vermediğini ve Danıştay 7. Dairesi’nin 22.02.2010 tarihli ve Esas 1998/2113,
Karar 2000/561 sayılı kararını da gerekçe göstererek, elektronik haciz öncesi bir tespitin zorunlu olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Ancak vergi
idaresinin bu görüşünün aksine, Danıştay 4. Dairesi 27.09.2007 tarihli ve
Esas 2007/2327, Karar 2007/2952 sayılı kararında, AATUHK 62. ve 79.
maddeleri uyarınca öncelikle tahsil dairelerince üzerine haciz uygulanacak
hak ve alacakların tespit edilmesi, daha sonra her bir mükellef için ayrı ayrı
ve borç tutarıyla sınırlı olarak haciz uygulamasına geçilmesinin gerektiğine hükmetmiştir.
E-haciz uygulamasında banka hesabına haciz uygulanan mükellefe
ödeme emri tebliğ edilmeden haciz işlemine başlanılması durumu mükellefler için büyük bir sıkıntı oluşturmaktadır. Çünkü kredi çekmek, çek veya
senet ödemek veya nakit ihtiyacını gidermek için bankaya para çekmeye
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giden mükellefler e-haciz sürpriziyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durumu önlemek için tarh dosyasındaki mevcut adreslerine veya mükelleflerin MERNİS’ teki adresine ödeme emri tebliğ edilmesi gerekmektedir.
Ama alacaklı kamu idaresi bazen bunu yapmayarak doğrudan mükelleflerin bankadaki parasına haciz koymaktadır (Suçiçek, 2010).
Emekli maaşlarının veya çalışan işçinin vergi borcunun büyüklüğüne göre ücretinin tamamına e- haciz konulması mükellefleri zor durumda bırakabilmektedir. Örneğin, devlete tek kuruş vergi borcu olmayan bir
emekli, öldüğünden haberi dahi olmadığı kuzenin mirasçısı sıfatıyla miras
payı da dikkate alınmadan vergi borcunun tamamından sorumlu tutulmuştur. Bunun sonucunda emekli maaşının tamamına e-haciz uygulandığını
ve maaşını alamayacağını öğrendiğinde oldukça zor durumda kalmıştır.
Emekli maaşının ve çalışan ücretlinin ücretinin tamamına uygulanan haciz AATUHK 71. ve İş Kanunu’nun 35. maddesine aykırıdır. AATUHK
71. maddesine göre aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları
ve hâsılatı, 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. Çalışanlar açısından ise İş Kanunu’nun 35. maddesine göre
“İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu
aile üyeleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dâhil
değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.”
Mükelleflerin haciz bildirisini tebliğ alan bankaya herhangi bir borcu
olmadığı halde sadece kullanılabilir kredi limitlerine e-haciz uygulanması da bu uygulamanın aksayan yönlerinden biridir. Örneğin, bir mükellef,
çocuğunu özel bir eğitim kurumuna ya da vakıf üniversitesine kaydettirdiğinde, öğrenim ücretini taksitle ödemeyi tercih ederse eğitim kurumlarının
anlaşma yaptıkları banka, mükellefe öğrenim ücreti tutarı kadar kredi açmaktadır. Amacı mükellefin çocuğunun öğrenimini finanse etmek olan bu
krediye de blokaj konulabilmekte mükellefler zor durumda kalmaktadır.
Bu uygulama özellikle çocukların temel haklarından bir olan eğitim hakkını zedelemektedir.
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SONUÇ
Devletler, kamusal hizmetlerin sunumu ve finansmanında daha etkin
ve daha hızlı sonuçlar almak için teknolojik gelişmelerden faydalanmaktadır. Kamu hizmetlerinin finansmanında vergi gelirlerinin payı oldukça büyüktür. Vergisini zamanında ödemeyen mükellefleri tespit edip, kamu alacağını tahsil etmek devletin görevlerinden biridir. E-devlet olma yolunda
önemli adımlar atan ülkemizde, vergi idaresi de ciddi çalışmalar yürütmektedir. E- haciz uygulaması oldukça yeni bir uygulamadır ve pek çok vergi
mükellefi bu uygulamadan habersizdir. Her yeni uygulamada olabileceği
gibi e-haciz uygulamalarında da sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların
önemli bir kısmı bankaların hatalı uygulamalarından kaynaklanmıştır. Bu
konuda Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılan başvurular üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı Türkiye Bankalar Birliği’ne bir özelge göndererek bankaların
dikkat etmesi gereken konulara açıklık getirmiştir.
Uygulamanın eksik yönlerinden birisi de idare ile mükellef arasında
iyi bir iletişim kurulmamasıdır. Bu kapsamda vergi idaresinin, e- haciz uygulamasından haberi olmayan kamuoyunu kısa film, toplantılar, duyurular
yoluyla bilgilendirici çalışmalar yapmasında oldukça fayda vardır.
Vergi idaresi, e-haciz uygulaması yoluyla alacaklarını tahsil etmeyi
amaçlarken uygulamadan kaçmak isteyen mükelleflerin mevduatlarını kayıt dışına itmemeye özen göstermelidir.
İdare tüm eylemlerinde hukuka bağlı olması gerektiğini unutmamalı
ve mükelleflerin ticari itibarlarının zedelenmemesi için gerekli önlemleri
almalıdır.
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ÜLKEMİZDE SOSYAL PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLERE
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ÖZ
Sosyal parafiskal gelirler, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke
ile birlikte ülkemizde de sosyal güvenliğin finansmanında kullanılan en
önemli kaynaklardan birisidir. Sosyal parafiskal gelirlerin ödenmesi, beraberinde mükellef ve sorumluya bazı şekli yükümlülükler de getirmektedir. Söz konusu sosyal parafiskal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde
sosyal güvenlik usul hukukuna ilişkin kaynaklar belirleyici olmaktadır.
Bu çalışmada Türkiye’de sosyal parafiskal yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin usul hukuku uygulamaları incelenmiştir. Ayrıca Almanya,
Hollanda ve İsveç gibi bazı ülkelerdeki uygulamalar, karşılaştırma ve değerlendirmelerde yararlanmak amacıyla araştırılmıştır. Türkiye’de sosyal
parafiskal yükümlülüklere ilişkin usul hukuku uygulamalarının 5510 sayılı
Kanun’dan kaynaklanan birçok hata ve eksikleri bünyesinde bulundurduğu
anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda tezimiz, sosyal parafiskal yükümlülüklere
ilişkin olarak bağımsız bir usul kanunu düzenlenmesi gerekliliğini ortaya
koymaktadır.
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ABSTRACT
The Social parafiscal income, in many developed and developing countries, as well as our country, is one of the most important resources in
financing of social security. Payment of social parafiscal incomes, bring
some adjective requirements to obliged and responsible parties. In the
fulfillment of social parafiscal obligations, the sources concerning to Social Security Procedural Law become determinant. In this study; procedural law applications relating to fulfillment of social parafiscal obligations in Turkey are investigated. Also, applications in some countries like
Germany,Netherlands and Sweden have been investigated in order to take
advantage in comparisons and evaluations.It is found out that Procedural law in Turkey regarding social parafiscal obligations keeps numerous
errors and shortcomings stemming from the implementation of Law No.
5510. Our thesis in this direction, suggests the need for regulation an independent Procedural Act relating to social parafiscal liabilities.

Temmuz - Ağustos 2011

KEY WORDS
Social Security, Parafiscal Income, Social Parafiscal Obligations, Procedural Law, Procedural Act

90

1. GİRİŞ
Sosyal güvenlik, devletin vatandaşlarına sunmak yükümlülüğünde olduğu, asli kamu hizmetleri arasında sayılan ve sosyal politika ile sosyal risk
olguları doğrultusunda ortaya çıkmış bir ihtiyaçtır. Söz konusu ihtiyacın
karşılanmasında, gerek tarihsel gerekse de ideolojik yaklaşımlar doğrultusunda, farklı yöntemler uygulanmış ve uygulanmaya da devam edilmektedir. Sosyal güvenliğe yönelik yapılan harcamaların yıllar geçtikçe önemli
boyutlara ulaşması, beraberinde finansman problemlerini de getirmektedir.
Ülkemizde de olduğu gibi, sosyal güvenliğin finansmanı noktasında birçok ülkede sosyal parafiskal kuruluşlar tarafından toplanan sosyal
parafiskal gelirler (primler) birincil finansman kaynağı niteliğine sahip
bulunmaktadır. Sosyal parafiskal gelirler, vergi benzeri bir niteliğe sahip
olmakla birlikte devlet bütçesinde yer almaması ve karşılığın söz konusu
olması sebebiyle vergiden ayrışmaktadır. Her ne kadar bu denli bir ayrışma
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2. SOSYAL PARAFİSKAL GELİR VE YÜKÜMLÜLÜK
KAVRAMLARI
Sosyal parafiskal gelirler, özel kanunlarla kurulmuş olan sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan prim ödemelerinden oluşmaktadır (Akdoğan,
1996, 341). Bir başka deyişle sosyal güvenlik hizmetlerini sunan sosyal
sigorta niteliğindeki kuruluşların tahsil ettikleri gelirlerdir (Edizdoğan ve
Giray, 2007, 95).
Sosyal parafiskal gelirler her ne kadar maaş ve ücret üzerinden hesaplansa da gelir vergisinde olduğu gibi konusu elde edilen maaş veya ücret
değildir. Burada konu, sosyal parafiskal kuruluşa (sosyal güvenlik kurumuna) üye olmaktır (Edizdoğan ve Giray, 2007, 20). Sosyal parafiskal gelirlerde geliri doğuran olay ile konu aynıdır.
Sosyal parafiskal gelirde mükellef, ilgili kuruluşa prim ödeme zorunluluğu olan kişidir. Burada prim ödemelerinden ötürü genellikle işverenler
sosyal güvenlik kuruluşuna karşı sorumlu tutulmuştur. Nitekim ödenmeyen
primler sigortalıdan değil işverenden istenilmektedir. (Yereli, 2002, 46) Bu
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söz konusu olsa da her iki kamu gelirinin kaynağında da mali hukukun yer
alması sebebiyle birçok açıdan benzerlikler de göstermektedirler.
Ülkemizde sosyal parafiskal gelirlerin, diğer kamu gelirlerinden farklı mevzuat hükümlerinde düzenlenmiş olması beraberinde usul hukukuna
yönelik farklı uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Söz konusu farklılık, usul hukukuna yönelik bir kısım düzenlemelere olumlu yansısa da
bazı düzenlemeler açısından eksiklikler ve hataları ortaya çıkartmıştır. Söz
konusu eksiklik ve hataların sonuçları ile birlikte tespiti ve çözüm önerilerinin getirilmesi büyük önem taşımakta olup çalışmamızın ana amacını bu
hususlar oluşturmaktadır.
Sosyal parafiskal gelirlere ilişkin uygulama, tahsil, denetim, yaptırım
ve itiraz hususları üzerinde inşa edilebilecek usul hukuku hükümlerinin,
sosyal güvenlik gereksinimi, finansman tekniği ve sosyal güvenlik hukuku
temelinde incelendiği bu çalışmamız ile ülkemizde sosyal parafiskal yükümlülüklere ilişkin usul hukuku uygulamalarının hukuksal, iktisadi, mali
ve yönetsel etkileri ile uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ve yapılması
gereken düzenlemelerin neler olduğu konularına değinilecektir.
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açıdan bakıldığında sosyal parafiskal gelirde genellikle iki tür kanuni mükellef vardır. Bunlar sigortalı ve işverendir. Her ikisi için de ödenen ücret üzerinden hesaplanması gereken prim tutarı bulunmaktadır. Ancak bu
primlerin ücretten kesilerek kuruma yatırma hususunda işveren sorumlu
kılınmıştır. Bu durumun istisnası isteğe bağlı sigortalılıkta ve kendi namhesabına çalışanlarda görülmektedir. Bunlarda ilgili kişiler hem mükellef
hem de idareye karşı primi ödemekle sorumlu olmaktadırlar. İşverenin herhangi bir karşılık almaksızın sigortalının ücretinden kendi payına düşen
primi kesip yatırması bazı bilim insanları tarafından bu kesintilerin parafiskal gelir olarak kabul edilmemesine de neden olmuştur.
Sosyal parafiskal gelirlerin matrahını sigortalının brüt ücret gelirlerinin toplamı meydana getirmektedir. Sosyal parafiskal gelirler bu matrah
üzerine uygulanacak genellikle düz oranlı bir tarife ile hesaplanmaktadır.
Sosyal parafiskal gelirlerde tarh işlemi işveren tarafından yapılmakta
ve ödenmektedir. İşverenler hem ücretlilerin payına düşen kesintileri, hem
de kendi paylarını brüt ücretten keserek ilgili kuruma yatırmakla yükümlüdürler. Sosyal parafiskal gelirlerin tahsilini de sosyal güvenlik kurumları
yapmaktadır (Edizdoğan ve Giray, 2007, 24). Belirtmiş olduğumuz bu yöntem gereğince isteğe bağlı sigortalılıkta ve kendi nam-hesabına çalışanlarda beyan yöntemi, diğerlerinde ise kaynaktan kesme yöntemi ile tahakkuk
söz konusu olmaktadır.
Sosyal parafiskal yükümlülük kavramı ise ödenmesi gereken parasal
değerden ayrı olarak söz konusu ödenecek gelirin ortaya çıkması açısından mükelleflerin ve/veya sorumluların yerine getirmesi gereken dolaylı
ve dolaysız tüm ödevleri içerisine alan bir kavramdır. Dolayısıyla sosyal
parafiskal gelir açısından konu ele alındığında, ödenmesi gereken tutarın
ortaya çıkmasında doğrudan veya dolaylı olarak etkisi olan belge düzenleme (fatura, gider pusulası vb.), yasal defterleri tutma ve tasdik ettirme,
gerekli bildirimlerde bulunma (işe başlama, işi bırakma, adres değişikliği,
işkazası ve meslek hastalığı bildirimleri vb.), prim belgelerini verme, ücret
bordrosu düzenleme, defter ve belgeleri belirlenen süreler içinde saklama,
maruz kalınan cezaları ödeme ve hatta denetimler esnasında gereken yükümlülükleri yerine getirme nedeniyle katlanılan yükler sosyal parafiskal
yükümlülük kavramını oluşturmaktadırlar.

MALİ

ÇÖZÜM

3.1. Genel Olarak Usul Hukuku Kavramı
Hukuk, hukuk kurallarından oluşmuş bir düzendir. Hukuk kuralları ise,
devletin yetkili organları tarafından konulan ve insan davranışlarını düzenleyen ve cebir ile müeyyidelendirilmiş davranış kurallarıdır. Müeyyidelerle karşılaşmak istemeyen kişiler hukuk kurallarına uyarlar ve böylece
toplumsal düzen sağlanmış olur.(Gözler, 2008, 2)
Pozitif hukuk genel itibariyle iki ana başlıkta tasnif edilebilmektedir.
Bunlar, özel hukuk ve kamu hukukudur. Genel olarak, özel hukuk tarafların eşit durumda bulunduğu, kamu hukuku ise devletin egemenlik gücünden kaynaklanan ilişkileri düzenlemektedir (Bilici, 2006,33).
Literatürde hukuk kavramına ilişkin ayrımlardan bir tanesi de maddi
hukuk-usul hukuku (şekli hukuk) ayrımıdır ve söz konusu ayrım hukuk
kurallarının yorumlanması ve yerine getirilmesi açısından büyük öneme
sahiptir (Albright ve Soto, 2009, 38). En geniş anlamıyla maddi hukuk,
somut olayı çözümlemeye yönelmiş belirli bir konuya ilişkin yargı içeren önermelerdir (Büyükeren, 2010, 7). Usul hukuku (şekli hukuk) ise, bir
hakkın ne suretle talep, müdafaa, istihsal ve temin olunacağını tayin eden
usul ve şekillere ait kaidelerdir (Türk Hukuk Kurumu, 2010).
Usul hukuku, kendini bir teknikle dışlaştıran, diyalektik mantığa dayalı
kurallar topluluğudur. Nitekim Hegel’e göre diyalektik, hem dış dünyada
hem insan dünyasında hareketin genel esaslarını ve kurallarını inceleyen
bilimdir.(Erem, 2010, 1) Başka bir ifadeyle ise usul hukuku, maddi hukuktan ayrı olarak bireylerin hak ve yükümlülükleri ile bunların yerine getirilme şekillerini düzenler.
Usul hukuku, dar anlamda yargılama hukuku ve buna ilişkin süreci
içermektedir. Buna karşılık geniş anlamda özellikle mali hukuka ilişkin
olarak prosedüre (usule) ilişkin tüm aşamaları kapsadığını ifade edebiliriz.
Nitekim ülkemizdeki bu konuda en önemli örnekler vergi usul hukuku,
amme alacaklarının tahsil usulü hukuku ve iş hukukudur (Kızılot ve diğerleri, 2007, 20; Bilici, 2006, 34; Çelik, 2000, 15).
Usul hukuku, uygulama şeklini göstermek, keyfiliği önlemek ve yükümlülükleri belirginleştirmek açısından büyük öneme sahiptir. Usul hu-
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kuku, normatif olguyu tam bir şekilde tespit etme gücüne sahip olup bu yönüyle maddi hukuktan daha önemli bir yere sahiptir (Gurvitch, 2010, 190).
Usul hukukunun gerekliliği ve yararlarını aşağıdaki şekilde sıralamamız mümkündür;
a) Tarafların gelişi güzel hareketlerle basiretsiz davranmasını ve o işlemi yaparken bir kez daha düşünmesini sağlamaktadır. Böylelikle tarafların
daha isabetli karar vermesi sağlanmış olur (Ermenek, 2000, 5).
b) Yapılan hukuki işleme açıklık getirir. Bu sayede tarafların yapmış
olduğu hukuki işlemi meydana getiren irade açıklamasının açık ve kesin
olarak anlaşılması sağlanır (Ermenek, 2000, 5).
c) Usul hukuku kuralları ispat kolaylığını da sağlar. Tarafların yaptıkları hukuki işlemler belirli bir şekle bağlı olmaksızın yapıldığında zamanla
unutulabilir veya taraflardan birisi böyle bir hukuki işlemin varlığını inkar
edebilir. Böylelikle uyuşmazlıklar da azalır (Tuğ, 1994, 44).
d) Hukukî işlemlerin belirli bir şekle bağlı olarak yapılması, bazı hileleri, sürprizleri ve tarafların birbirini aldatmasının da önüne geçer (Ermenek, 2000, 5).
e) Hukukî güvenliğin sağlanması, maddî gerçeğin ve adaletin temini, yargılama sürecinde akıcılığın gerçekleşmesi, şekilcilik sayesinde bir
yargılamanın sonucunun önceden kestirilebilmesi, tarafların işlemleri ne
zaman ve nasıl yapacaklarını önceden bilmeleri, yargı organlarının keyfiliğini önlemesi ve taraflar arasında eşitliği sağlaması (Yılmaz, 1999, 80).
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3.2. Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Ayrımlar ve Sosyal Güvenlik
Usul Hukuku
Yeni bir hukuk dalı olan sosyal güvenlik hukuku ile ilgili olarak yapılan bilimsel çalışmalar incelendiğinde daha çok sosyal sigortalar ve sağlık
sigortası uygulamalarına ilişkin hükümlerin analiz edildiği ancak hukuksal
altyapısına ve ayrımlarına ilişkin fazla araştırma ve çalışma yapılmadığı
görülmektedir. Dolayısıyla sosyal güvenlik hukukunun ayrımlarına ilişkin
çalışmalar da pek fazla bulunmamaktadır. Sosyal güvenlik hukuku değişik
ayrımlara tabi tutulabileceği gibi genel itibariyle sosyal riskler göz önünde
bulundurulmak suretiyle aşağıdaki şekilde sınıflandırma yapılmaktadır.
a) Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Sosyal Güvenlik Hukuku

- Yaşlılık Sigortası
- Malullük Sigortası
- Ölüm Sigortası
b) Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Sosyal Güvenlik Hukuku
- İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası
- Hastalık, Analık veya Genel Sağlık Sigortası
Yapılan bu sınıflandırma sosyal güvenlik hukukunun gider yani sosyal
güvenlik hizmeti yönüyle yeterli görülse de gelir yönünü hiç kapsamaması
nedeniyle önemli bir eksikliğe sahiptir. Bu sebeple sosyal güvenlik hukukunun gelir yönünü de içine alan değişik sınıflandırmalara gidilebilir.
Bu açıdan bakılarak sosyal güvenlik hukuku gider ve gelir yönü esas
alınarak aşağıdaki şekilde kaba bir tasnife tabi tutulabilir;
a) Sosyal Güvenlik Gider Hukuku
- Tahsis Hukuku: Yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası uygulamalarına
ve bu sigorta çeşitlerine ilişkin haklara yer veren hukuk dalıdır.
- Sağlık Sigortası Hukuku: İş kazaları, meslek hastalıkları, hastalık,
analık ve genel sağlık sigortası uygulamalarına ve bu sigorta çeşitlerine
ilişkin haklara yer veren hukuk dalıdır.
b) Sosyal Güvenlik Gelir Hukuku: Sosyal parafiskal gelirlerin (primlerin) toplanması ve sosyal güvenliğin alternatif finansman kaynak ve yöntemlerinin ele alındığı hukuk dalıdır.
Yapılan bu sınıflandırma kapsam açısından yeterli gibi görünse de hem
gider hem de gelir ayağı açısından önemli eksiklikleri bulunmaktadır. Bu
sebeple sosyal güvenlik hukukunu hem gider hem de gelir yanını kapsayacak şekilde düzenledikleri konuya göre sınıflandırmak daha açıklayıcı ve
anlaşılır bir duruma getirecektir. Bu bağlamda sosyal güvenlik hukukunu
aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz.
a) Sosyal Güvenlik Uygulama (Yönetim) Hukuku: Bu hukuk dalı sosyal
sigorta kollarının (Yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası ile iş kazaları, meslek hastalıkları, hastalık, analık, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası)
hak kazanılma koşulları, hak kazanılan aylık veya gelirin çeşitleri, tespiti
ve hesaplanması, sona erme halleri, söz konusu giderlerin yapılabilmesi
için toplanan primlerin tutarlarının tespiti, devlet katkısı ve transferlerin
şart ve özellikleri gibi hususları inceler ve açıklar.
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Bu hukuk dalına sigorta kolları hukuku adı da verilebilir. Vergi hukukundaki vergileme hukuku ile vergiler hukuku ayrımı sosyal güvenlik
hukukunda da geçerlidir ve sosyal güvenlik uygulama hukuku ikinci sınıfa
(sigorta kolları hukuku sınıfına) girmektedir.
b) Sosyal Güvenlik Usul Hukuku: Sosyal sigorta kollarından doğan
hakların elde edilmesi için gerek işveren gerekse de sigortalı tarafından
yerine getirilmesi gereken usule müteallik yükümlülükler (iş kazasını bildirme, emeklilik başvurusunda bulunma, sağlık karnesi çıkarma, malullük
için kontrol muayenesinden geçme gibi) ile sosyal parafiskal gelirlerin toplanması ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olan yükümlülüklere
ilişkin usule müteallik hususları (sosyal parafiskal gelirin ortaya çıkması,
mükellefiyet, sorumluluk, parafiskalite süreci, süreler, denetimi, uyuşmazlıkların çözümü, takip ve tahsili gibi) inceler ve açıklar.
Sosyal güvenlik usul hukuku, sosyal parafiskal yükümlülüklerin yerine
getirilmesinde yol gösterici, hakları tanımlayıcı ve sınırların belirlendiği
önemli bir hukuk dalıdır. Sosyal güvenlik usul hukuku, uygulama şeklini
göstermek, keyfiliği önlemek ve yükümlülükleri belirginleştirmek açısından büyük öneme sahiptir.
Bununla birlikte sosyal güvenlik usul hukuku ile, tarafların ihtiyari
veya gayri ihtiyari şekilde hukuka aykırı işlem yapmalarının önüne geçilmektedir. Çünkü sosyal güvenlik usul hukuku yapılan hukuki işleme
açıklık getirmektedir. Ayrıca sosyal güvenlik usul hukuku kuralları ispat
kolaylığını da sağlar ve uyuşmazlıkların azalmasını sağlar.
Bu hukuk dalına sigorta tekniği hukuku adı da verilebilir. Vergi hukukundaki vergileme hukuku ile vergiler hukuku ayrımı sosyal güvenlik hukukunda da geçerlidir ve sosyal güvenlik usul hukuku birinci sınıfa (sigorta
tekniği hukuku sınıfına) girmektedir.
c) Sosyal Güvenlik Ceza Hukuku: Sosyal güvenlik usul hukukunun bir
alt dalı olarak da nitelendirilebilecek sosyal güvenlik ceza hukuku, sosyal
güvenlik suiistimalleri neticesinde haksız yere ödenek, gelir veya aylığa
hak kazanma, kayıtdışı istihdam, sosyal parafiskal yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi durumlarında uygulanacak yaptırımları inceler ve açıklar.
d) Sosyal Güvenlik Yargılama Hukuku: Sosyal güvenlik suiistimallerine veya uygulamalarına ilişkin olarak yargı kuruluşlarının yargılamaya
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ilişkin takip etmesi gereken yolları açıklayan hukuk dalıdır. Hizmet tespit
davalarının, idari para cezalarına itirazın incelenmesi gibi. Sosyal güvenlik
yargılama hukuku da aynı zamanda sosyal güvenlik usul hukukunun dolaylı olarak bir dalıdır.
e) Uluslararası Sosyal Güvenlik Hukuku: Başta ILO olmak üzere sosyal güvenliğe yönelik düzenlemeler getirmiş uluslararası kuruluşlar nezdinde imzalanmış anlaşmalar ile ikili sosyal güvenlik anlaşmaları doğrultusunda iki veya daha fazla devleti ilgilendiren sosyal güvenliğe yönelik
ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür.

4.1. Almanya
Almanya’da, kural olarak, her sosyal sigorta kolu için ayrı bir sosyal
güvenlik kurumu yetkilidir (Ekdemir, 2005, 6). Alman sosyal güvenlik sistemi, sigorta kolları ve faaliyetler esas alınmak suretiyle çıkartılmış birçok
kanun ile uygulanmaktadır. Sosyal güvenliğe ilişkin olarak 12 tane asli
kanun bulunmakta olup Alman Sosyal Güvenlik Hukuku’nda söz konusu
kanunların tümüne birden “Sozialgesetzbuch” (Sosyal Yasa) adı verilmektedir. Almanya’da sosyal güvenlik alanında birincil mevzuata (kanunlara)
ağırlık verilmekle birlikte istisnai olarak yönetmelikler de bulunmaktadır.
Özellikle iş kazaları ve meslek hastalığı alanlarında olmak üzere onbir tane
yönetmelik bulunmaktadır. Tereddüt duyulan veya bilgi alınması gereken
hususlarda tebliğ ve benzeri mevzuat hükümleri yerine ilgili kurumlardan
dilekçe ile bilgi alınması yöntemi kullanılmaktadır (BMAS, 2009, 66-70).
Alman sosyal güvenlik sisteminde sigorta kollarına göre farklılık arzetmekle birlikte hem sigortalı hem de işveren tarafından ödenen primler
bulunmaktadır. Dolayısıyla sigortalı ve işveren aynı anda mükellef olabilmektedir. Ancak primlerin ödenmesinden dolayı işveren ilgili idareye karşı
sorumludur. Almanya’da ücretli bir işte çalışan kimseler işe girdikleri tarihten itibaren sigortalı sayılırlar. Bildirim yükümlülüğünü işveren yerine
getirir. Tescil işlemini önce hastalık sigortası kasaları yapar ve bu kasalar,
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tescil ettikleri sigortalıları, hemen malüllük-yaşlılık-ölüm ve işsizlik sigortası konusunda yetkili sigorta kuruluşlarına bildirirler. İlgiliye bir sigorta
sicil numarası verilir. Sigortalık süreleri, sigorta yardımları ve primler bu
numara üzerinden işlem görür. Kayıt işleminin tamamlanmasından sonra,
Malullük-Yaşlılık-Ölüm Sigortası Kurumu, sigortalıya bir sicil kartı verir.
Sigortalı bu kartı işverenine teslim eder. Sigortalı işyeri ile ilişiğini kestiğinde, işveren kartı sigortalıya iade eder. Bağımsız çalışan ise hastalık
sigortasına kaydını kendisi yaptırır. (Ekdemir, 2005, 6) İsteğe bağlı sigortalılar ve bağımsız çalışanlar, primlerin tamamını kendileri öderler. İşveren
işçinin ücretinden kestiği primlerin ödenmesinden sorumludur (Ekdemir,
2005, 6). Almanya’da sosyal güvenlik primleri (Hastalık, Yaşlılık, Bakım,
İşsizlik ve İflas Fonu primleri ) işçi ve işveren katkı paylarının tamamı öncelikle Hastalık Kasasına yatırılmakta, daha sonra söz konusu primler ilgili
kurumlara aktarılmaktadır (Terwey, 2005, 42).
Almanya’da her ay işveren tarafından primleri gösterir bir belge verilmesi söz konusu değildir. Söz konusu uygulamalar sigortalının sigorta sicil
kartı ile online olarak yapılmaktadır. Almanya’da sosyal güvenlik sistemi
bağlamında işyeri tescili gibi bir uygulama yoktur. Şirketler hukuku kapsamında ilgili makamlarca yapılan işyeri tescili sosyal güvenlik uygulamaları
açısından yeterlidir. Söz konusu tescil ticaret sicili ajansları tarafından yapılmakta ve Alman Federal Gazete’de yayımlanmaktadır (Eckerle, 2004,
23-34). Alman Sosyal Hukuku’nda kayıtdışı istihdam için muhtelif para
cezaları öngörülmüştür. Söz konusu para cezaları hükümleri bir kanun altında toplanmamış olup her kanunda kendi hükümleri ile ilgili ceza maddeleri bulunmaktadır.
Almanya’da sosyal güvenliğe yönelik uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak ayrı bir yargı rejimi bulunmaktadır. Bu amaçla sosyal mahkemeler kurulmuştur. Sosyal mahkemelerin görevleri sosyal sigorta anlaşmazlıklarını çözmektir. Söz konusu mahkemelerin çalışma usul ve esasları ise
Sosyal Mahkemeler Kanunu ile düzenlenmiştir. (BMAS, 2009, 157)
4.2. İsveç
İsveç’te Sosyal güvenliğin merkezi düzeyde yönetimi ve denetimi bir
kamu kuruluşu olan Sosyal Koruma Ulusal Komisyonunun sorumluluğun-

dadır. Bu kuruluşun 25 bölge bürosu ve 359 yerel acentesi vardır. İşsizlik
sigortası ise Çalışma Bakanlığı’na bağlıdır. (Ekdemir, 2005, 145)
İsveç’te sosyal güvenlik idaresi (Försäkringskassan) sadece hizmet
sunumunu gerçekleştirmekte olup katılım paylarının tahsili gelir idaresi
tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca İsveç’te prim denetimi gelir idaresi tarafından, sosyal güvenlik suiistimallerine ilişkin denetimler ise sosyal güvenlik idaresi tarafından yapılmaktadır (Karadeniz, 2004, 10). İsveç
sosyal güvenlik sisteminin ana kanunu Sosyal Sigortalar Kanunu’dur. Bu
kanunda sağlanan yardımlara ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Bunun
yanı sıra işverenler tarafından ödenen işveren vergileri (payroll tax) ile alakalı olarak Sosyal Güvenlik Katkıları Kanunu yürürlükte bulunmaktadır.
(Forsakringskassan, 2009, 35)
İsveç’teki sosyal güvenlik mevzuatına göre, sigortalılarca ödenen %7
oranındaki genel emeklilik sigortası keseneği (prim) dışında, kısa ve uzun
dönemli diğer sigorta kollarına ilişkin keseneklerin tamamı “işveren vergisi (arbetsgivarenavgift)” adı altında yalnızca işverenlerce ödenmektedir.
Payroll tax adı da verilen söz konusu ödemeler uzun ve kısa vadeli sigorta
kollarının yanı sıra sosyal yardımların finansmanı için tahsil edilmektedir
(Bennmarker, Mellander ve Ockert, 2008, 4). Finansmanın bir kısmı da
temel emeklilik sistemi için gelir vergilerinden sağlanmaktadır (Palme ve
Svensson, 1997, 31). Söz konusu finansmanın oranı gelirin yaklaşık %2’sidir (Olsson, 2008, 407).
İsveç’te bir işveren her ay düzenli olarak bağlı bulunduğu vergi dairesine istihdam ettiği çalışanı için işveren vergisi ve gelir vergisini ödemekle
yükümlüdür. Vergi dairesi her ay söz konusu kurumda kaydı bulunan her
işverene vergi bildirim formu göndermektedir. Adı geçen formda işveren
istihdam edilen işçiye ödenen maaşın, yine işçiye ek olarak yapılan ödemeler veya malzeme bedelinin, gelir vergisinde yapılan kesintinin ve işveren
vergisi ücretlerinin bilançosunu çıkartmakla sorumludur. İşveren söz konusu bilançoyu en geç işçi maaşının ödendiği aydan sonraki her ayın 12’sine
kadar çıkartmış ve yukarıda belirtilen vergileri ödemiş olmalıdır. (Uysal,
2009, 5)
Yürürlükteki mevzuata göre işverence çalıştırılan kişiye ödenen ücretten ödenmesi gereken vergi ve sosyal güvenlik kesenekleri işveren tara-
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fından kaynaktan kesilerek bağlı olunan vergi dairesine (skattemyndigheten) yatırılmakta, toplanan sosyal güvenlik kesenekleri daha sonra Gelirler
(Vergi) Kurulu’nca Sosyal Sigortalar Kurumu’na (Försäkringskassan) aktarılmaktadır.
Vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesi devletçe çok sıkı kurallara
bağlandığı gibi, sıkı bir şekilde izlenmekte olup, aykırı davranışlar için
de mevzuatta, giderek ağırlaşan yaptırımlar öngörülmüştür. Kayıtdışı istihdam halinde çalışana ödenen ücret beyan edilmemiş ve dolayısıyla vergi
ve sosyal güvenlik kesenekleri de ödenmemiş olduğundan, yürürlükteki
mevzuata göre ilk aşamada, beyan edilmeyen matrah üzerinden hesaplanan
(kaçak) verginin %20’si oranında vergi cezası tahakkuk ettirilmektedir.
Ayrıca kaçak çalıştırmaya ve kayıtdışı istihdama bağlı vergi kaçakçılığının
saptanması durumunda, yolsuz eylemin ağırlığına göre altı yıla kadar hapis
cezası öngörülmüştür. (Uysal, 2009, 5)
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4.3. Hollanda
Hollanda’da sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin mevzuat birçok
kanundan oluşmaktadır. Öyle ki her sigorta kolu için bir veya birkaç kanun
yürürlüğe konmuştur (Ekdemir, 2005, 108). Ayrıca primlerin tespiti, tahakkuku ve ödenmesi ile ilgili olarak Hollanda vergi mevzuatında yer alan
hükümler uygulanmaktadır (AAme, 2010, 1-3).
Ücretlilerle ilgili primleri çeşitli sosyal güvenlik kolları ile ilgili olarak
işverenleri öder. Sigortalıya ait prim payını ücretinden keser. Sigortalı para
yardımları alıyorsa bu yardımları ödeyen kurum gerektiğinde bu yardımlar
üzerinden bir prim alır. Bağımsız çalışanlar kendilerine ilişkin primler için
bir cetvel temin ederler. (Ekdemir, 2005, 107) İşverenler tarafından kesilen
söz konusu tutarlar, işveren paylarıyla beraber Vergi ve Gümrük İdaresi’ne
yatırılır. Söz konusu ödemeler aynı zamanda ücret vergisi miktarını da içeren beyanname ile birlikte yapılır. Nitekim Hollanda’da primler ve ücret
vergilerinin toplamı bordro vergisi (payroll tax) olarak da adlandırılmaktadır. (AAme, 2010, 1-3)
Kişi sosyal güvenliğe kaydolurken bu sandık ilgiliye hekimler, eczaneler ve dişçilerin isim ve adreslerinin yazılı olduğu bir liste verir ve kendisinden bu listede yazılı olanlardan dilediklerini seçmesini talep eder ve
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5. ÜLKEMİZDE SOSYAL PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLERE
YÖNELİK USUL HUKUKU HÜKÜMLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Kanun yapmak ya da kanun değiştirmek ciddiye alınması gereken bir
öneme sahiptir. Türkiye’de kanun yapma kültürünün ne denli gelişmiş
olduğu ise tartışmalıdır. Sosyal güvenliğe ilişkin düzenlemeler de dahil
olmak üzere son dönemlerde kanun yapma alanında gözlemlenen temel
yanlışları şöyle sıralayabiliriz; (Arıcı, 2009, 73-74)
- Kanun diline gereken önem ve özenin gösterilmemesi,
- Torba kanun usulü ile kanun çıkartılması,
- Kanunlaştırma çalışmalarında aceleci davranılması,
- Tasarıların kamuoyunda yeterince tartışılmasına imkan sağlanmaması,
- Yapılan kanunların hukuka uyguluğuna yeterince özen gösterilmemesidir.

Temmuz - Ağustos 2011

bununla birlikte ilgiliye özenle korumasını isteyeceği bir sigorta kartı verir.
Eğer ilgili kimse ücretli çalışan ise, kendisinin hangi meslek kuruluşuna
bağlı olacağını bildirmesini işvereninden talep eder. Çünkü iş göremezlik
veya işsizlik halinde sigortalı bu kuruluşa başvuracaktır (Ekdemir, 2005,
107). Ayrıca Hollanda’da sosyal sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmesi açısından çok geniş tabanlı ve kullanışlı bir e-devlet sistemi hayata
geçirilmiştir. Söz konusu sistem ile bir kere kayıt yaptıran işveren daha
sonra sosyal güvenlik idaresi ile hiç muhatap olmaksızın tüm işlemlerini
yapabilmekte ve veri alışverişi yapabilmektedir.(European Commission,
2009, 37)
İşveren işçiden kesmiş olduğu primler ile kendi payına düşen primi
hesaplayarak vergi idaresine yatırmaktadır (www.arbeidsinspectie.nl,
2010, 13). İşveren söz konusu ödemeleri ücret vergisi tutarını da gösteren
ve elektronik ortamda aylık olarak verilen beyanname ile yapmak zorundadır (Ministry of Finance Operational Management & Communications
Directorate, 2008, 17). Dolayısıyla vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri için
işveren tarafından ayrı bildirgeler düzenlenmemekte ve bir bildirge ile hem
vergi hem sosyal güvenlik yükümlüklerini yerine getirebilmektedir (Williams, 1996, 10).
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Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlara paralel olarak 5510 sayılı
Kanun’un da, kısa zamanda, çok fazla tartışılmadan ve konusunda uzman
kişi ve kuruluşların görüşlerinden yeteri kadar yararlanılmadan hazırlandığı için, başta Türk dil kuralları, sistematik ve kavramlar dahil olmak üzere,
hak ve yükümlülükler ve usule ilişkin birçok konuda sorun ve tartışmaya
neden olabilecek nitelikte olup, öğretide yoğun bir şekilde eleştirilmektedir (Güzel ve Ocak, 2007, 139). Nitekim 5510 sayılı Kanun, tekniği, dili
ve içeriği itibariyle sadece işveren ve sigortalılar tarafından değil akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından dahi anlaşılmakta güçlük çekilen bir
kanundur (Ekmekçi, 2006).
Sosyal güvenlik hukukumuzun sosyal parafiskal yükümlülüklere ait
usul hükümlerine ilişkin eksikliklerinin temelde üç ana sebebe dayandığı
görülmektedir. Bu sebepleri aşağıdaki şekilde belirtmemiz mümkündür;
a) Sosyal güvenlik hukukumuzun ana kaynağı hükmünde olan 5510
sayılı Kanun, sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin çok fazla hüküm ve bilgiyi bünyesinde barındıran bir torba kanun özelliğine sahiptir. Nitekim söz
konusu kanun, usul hükümlerinin yanı sıra, uygulama ve şartlar itibariyle
önemli farklılıklar arz eden yedi sigorta koluna ilişkin tüm hükümleri bünyesinde barındırmaktadır. Buna sebep teşkil eden tek kıstas ise söz konusu
sigorta kollarının tümünün SGK tarafından uygulanmasıdır. Nitekim uygulayıcısı farklı olan işsizlik sigortası sigorta kolu ile ilgili ayrı bir kanun
yürürlükte bulunmaktadır.
b) 5510 sayılı Kanun içeriği itibariyle çok geniş bir yapıya sahip olsa
da kuralların ve hükümlerin yoğunluğu nedeniyle bir çok husus ihmal edilmiş ve Kanun metninde yer almamıştır. Durumun böyle olması, uygulama sürecinde birçok sorunun ortaya çıkmasına ve dolayısıyla da ikincil
mevzuata (yönetmelik, tebliğ, genelge gibi) fazlasıyla başvurulmasına neden olmuştur. Bununla birlikte çıkartılan ikincil mevzuatın anlamları ve
çıkartılma amaçları ile örtüşmeyen bir yapıya sahip oldukları görülmektedir. Bilindiği üzere ikincil mevzuatın, birincil mevzuatta yer bulmamış
veya açıklık getirilmesi öngörülen hususlara yönelik olarak çıkartılması
gerekmektedir. Ancak sosyal güvenlik hukukumuz da birçok hususta ikincil mevzuatımız açıklık kazandırıcı nitelikte olmayıp tekrarlama fonksiyonu yüklenmiştir. Örneğin; sigortalı sayılanlar ve sayılmayanlara ilişkin
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1 Aynı durum, sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü, sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü, sigortalıların tescili, sigortalılık hallerinin birleşmesi, işyerinin bildirim ve tescili, iş kazası/meslek hastalığı halleri, bildirimi, sorumluluk ve sağlanan
yardımlar, isteğe bağlı sigortalılık, prime esas kazançlar, aylık prim ve hizmet belgesinin
verilmesi, işyeri kayıtlarının ibrazı, primlerin ödenmesi gibi birçok hususta söz konusudur.
2 8. maddesinin üçüncü fıkrasında, 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için aynı maddenin üçüncü fıkrasında, 47. maddesinin üçüncü fıkrasında ve 90. maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar
ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. 8 inci maddesinin
yedinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara
sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.
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hükümlere 5510 sayılı Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde yer verilmiş ve
gerekli açıklamalar yapılmıştır. Buna karşın aynı konuda Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliği’nin 9. ve 10. maddelerinde ve 5510 Sayılı Kanun
Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı,
Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ’de herhangi bir
açıklama ve hatta ekleme yapmaksızın düzenlemeler yapılmıştır1. Dolayısıyla ikincil mevzuat açıklık getirme aracı olarak kullanılmamış olup,
mevzuat kalabalığı ve karışıklığına sebep vermiştir.
c) 5510 sayılı Kanun’un hazırlanma sistematiği, metnin okunduğu zaman direkt anlaşılmasını zorlaştırıcı bir niteliğe sahiptir. Kanun’un birçok
maddesi, başka maddelere atıfta bulunmakta ve bazen bir maddeyi tam
olarak anlayabilmek için 4-5 maddeye bakmak gerekebilmektedir. “Sıçrama yöntemi” diye adlandırabileceğimiz bu yöntem hem karmaşıklığa
neden olmakta hem de ikincil mevzuata ihtiyacı artırmaktadır. Bu konuda
bir örnek vermek gerekirse 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine bakabiliriz. Söz konusu bentte2 atıfta bulunulan
maddeler ve atıfta bulunulan maddelerde atıfta bulunulan maddeleri aşağıdaki şekilde gösterebiliriz;
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Ana Hüküm

Atıfta Bulunulan
Maddeler
8/3

9/1-b

102/1-g
9/3

Atıfta Bulunulan
Maddeler
4/1-b
7/1-b
4/1-b
6/1-k
6/1-ı
4/1-a
4/1-a
4/1-c
5
4/1-b
6/1-k
6/1-ı

Atıfta Bulunulan
Maddeler
4/3
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47/3
90/1
8/7
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Görüldüğü üzere kanun metninde yer alan bir hükmün tam olarak anlaşılabilmesi için kanunda yer alan 15 farklı hükme bakılması ve anlaşılması
gerekmektedir. Buna benzer bir çok örnek 5510 sayılı Kanun metninde
mevcuttur. Bunun yanına hemen hemen her maddenin son fıkrasında yer
alan “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükümleri gereğince çıkartılan
yönetmelik ve buna bağlı tebliğ hükümleri eklenince mevzuat karışıklığı
üst seviyeye çıkmaktadır.
Yukarıda maddeler halinde açıklamış olduğumuz durumlar, her ne kadar mevzuat, yoğun ve karışık olsa da, değinilmemiş ve müphem konuların bulunmadığı düşüncesini ortaya çıkarabilecektir. Ancak mevzuatın çok
fazla bilgiyi bir araya toplama kaygısıyla hazırlanmış olması ve karışık
olması çok önemli usul hukukuna ilişkin bazı hususların mevzuatta yer
almamasına neden olmuştur. Bu durum da mevzuatın yorumlanmasında
fikir ayrılıklarının doğmasına, yargıya intikal eden uygulamaların artmasına, yargı kararlarının idare aleyhine sonuçlanmasına ve bazı olayların
görmezlikten gelinmesine neden olmaktadır.
5510 sayılı Kanun’da ispat, yorum, mahremiyet, ehliyet, mücbir sebep
halleri, sürelerin hesaplanma şekli, sosyal parafiskal gelire ilişkin aşama-
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6. ÖNERİ VE SONUÇ
Ülkemizde sosyal parafiskal yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin usul hukukuna ilişkin hükümlerde birçok aksaklıkların bulunduğu görülmektedir. Söz konusu aksaklıkların temelinde ise iki etken yatmaktadır.
Bunlar; sosyal parafiskal yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin hü-
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ların tanımları ve hata düzeltme gibi hususlarda düzenlemelerin olmaması
hukuki boşlukların bulunmasına neden olmaktadır. Bu durum da beraberinde hukuki anlamda hatalı ve eksik işlemleri beraberinde getirmektedir.
İdari düzenlemeler (işgücü piyasası düzenlemeleri, ticaret engelleri,
izin belgesi alma zorunluluğu, yabancı işçilerin çalışmalarına ilişkin sınırlamalar gibi) kayıtlı sektördeki işletmelerin işgücü maliyetini önemli
ölçüde arttırmaktadır. Birçok çalışma, bürokratik engellerin fazla olduğu
ülkelerde kayıtdışı ekonominin de yüksek olduğunu göstermektedir. Örneğin; tartışmalı olmakla birlikte, gelişmiş, gelişmekte ve geçiş ekonomilerini içeren 84 ülkede, idari düzenleme indeksindeki (1-5 arasında) 1
puanlık bir artışın, kayıt dışı ekonomide % 10’luk artışla ilişkili olduğu
görülmüştür. Özellikle işgücü piyasası düzenlemeleri, işgücü maliyetleri
ve çalışanların teşviki üzerinde önemli etkiye sahiptir. İşyerinin ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarına kaydı, arazi ve fabrika yapımı, işyerinin işletilmesi
sırasında yapılan işlemlerin hem işlem hem de harcanan gün sayısı olarak
fazla olması, yerli ve yabancı yatırımcıyı ülkemizde yatırım yapmaktan da
caydırmaktadır. Ülkemizde işyeri açma ve işçi çalıştırma ile ilgili bürokratik işlemler fazladır. Bir yabancı işçinin istihdamı için gerekli izinlerin
alınması ile ilgili bürokratik işlemlerin sayısı fazladır. (Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, 2006, 8) IMD (International Institute for Management
Development) tarafından her sene açıklanan Dünya Rekabet Yıllığı (World
Competitiveness Yearbook) ülkelerin rekabet gücü performansını 323 kriter bazında ayrıntılı olarak incelemekte ve uluslararası karşılaştırmalara
olanak vermektedir. 2009 Yılı Dünya Rekabet Yıllığı’nda, Türkiye ekonomisinin rekabet gücü bakımından, 57 ülke arasında 47. sırada yer aldığı
görülmektedir (IMD, 2010). Söz konusu performansın ölçümünde kullanılan kriterlerin arasında mevzuatın karışıklığı ve işlemlerin fazlalığı gibi
unsurlar da yer almaktadır (McCauley, 2008, 472-476).
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kümlerdeki eksikliler ve hatalı uygulamalardır. Söz konusu aksaklıkların
giderilmesi noktasında birçok öneri ileri sürülebilmektedir.
Ülkemizde sosyal güvenlik hukukunun en önemli kaynağı durumunda olan 5510 sayılı Kanun yapısı itibariyle hem sosyal güvenliğe yönelik
hizmet sunumuna ilişkin hükümleri hem de sosyal parafiskal yükümlülüklere ilişkin usul hükümlerini bünyesinde barındıran bir kanundur. İçeriği
itibariyle çok farklı hususları içermesi ve sosyal güvenlik hukukumuzda
hizmet sunumuna ilişkin uygulamalara ağırlık verilmesi nedeniyle sosyal
parafiskal yükümlülüklere ilişkin hükümler hep hizmet sunumunun gölgesinde kalmış durumdadır.
Sosyal parafiskal gelirlerin takip ve tahsili hususunda da usul hukukuna bağlı birçok aksaklık söz konusudur. Nitekim 6183 sayılı Kanun daha
çok vergi gelirlerinin tahsili amacıyla kullanılan bir yapıya sahip olup çoğu
hususta sosyal parafiskal gelirlerin tahsili açısından yetersiz kalmaktadır.
Bu durum da beraberinde yetersiz, kalabalık ve kanuna aykırı yönetmelik
ve tebliğlerin çıkartılmasına neden olmaktadır.
Sosyal parafiskal yükümlülüklere ilişkin hem uygulama hem de takip
ve tahsile ilişkin usul hukukunda ortaya çıkan eksiklikler sosyal güvenlik sisteminin de sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemekte, kayıtdışı
istihdama teşvik etmekte, maliyetleri artırmakta, idari işlemlerde hataları
ve yargı yoluna başvurmaları ortaya çıkarmaktadır. Sayılan bu sebepler
doğrultusunda 5510 sayılı Kanun’da ve ikincil mevzuatta değişiklikler ve
eklemeler yapmak sorunu tamamiyle çözmek noktasında yetersiz kalabilecektir. Nitekim 5510 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı, yapıları itibariyle,
yapılacak eklemeler ve değişikliler neticesinde daha karmaşık ve dağınık
hale gelmeye elverişli bir niteliğe sahiptir. Bu sebeple sosyal güvenlik hukukumuzda sosyal parafiskal yükümlülüklere ilişkin usul hükümleri temelinde bazı köklü mevzuat değişiklikleri yapmak gerekmektedir.
Sosyal güvenlik hukukumuzun temel kaynağı olan 5510 sayılı Kanun’daki karışıklık, anlaşılmazlık ve dağınıklığı çözme noktasında mevzuatsal anlamda yapılması gereken en önemli düzenleme, her ne kadar direkt
olarak sosyal parafiskal yükümlülüklere ilişkin usul hükümleri ile ilişkili
olmasa da, sigorta kolları esas alınarak 5510 sayılı Kanunu parçalara bölerek birden fazla sosyal sigorta kanunu oluşturmaktır. Almanya, Hollanda,

İsviçre gibi ülkelerde her bir sigorta kolu için ayrı ve kapsamlı kanunlar
çıkartılmış olup bu sayede hem ikincil mevzuat mümkün olduğu kadar asgariye indirilmiş hem de anlaşılmazlık ve karmaşanın önüne geçilerek idari
işlemlerin doğru şekilde yapılması sağlanacaktır.
Sigorta kolları ile alakalı olarak farklı kanuni düzenleme yapıldıktan
sonra bu sigorta kolları ile alakalı ortak hükümleri ve sosyal parafiskal yükümlülüklere ilişkin usul hükümlerini içerecek bir “Sosyal Sigortalar Usul
Kanunu”nun çıkartılması gerekmektedir (Almanya ve İsveç uygulamalarında olduğu gibi). Ülkemizde genel bir idari usul kanunu mevcut değildir.
Bu anlamda sosyal sigorta ve sosyal parafiskal gelir işlemlerini düzenleyen
bir usul kanuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bir sosyal sigortalar usul kanunu çıkartılması noktasında uygulanabilecek iki farklı alternatif bulunmaktadır;
1- Hazırlanacak usul kanunu, hem sosyal parafiskal yükümlülüklere
ilişkin usul hükümlerine, hem 6183 sayılı Kanun’dan bağımsız olarak sosyal parafiskal gelirlerin SGK tarafından tahsiline yönelik usul hükümlerini
hem de sosyal sigorta kollarından doğan hakların elde edilmesi için gerek işveren gerekse de sigortalı tarafından yerine getirilmesi gereken usule
müteallik yükümlülükleri (iş kazasını bildirme, emeklilik başvurusunda
bulunma, sağlık karnesi çıkarma, malullük için kontrol muayenesinden
geçme gibi) içerecek nitelikte hazırlanabilir.
2- Hazırlanacak usul kanunu, sadece sosyal parafiskal yükümlülüklerin
yerine getirilmesine ve sosyal sigorta kollarından doğan hakların elde edilmesi için gerek işveren gerekse de sigortalı tarafından yerine getirilmesi
gereken usule müteallik yükümlülüklere yönelik, sosyal parafiskal yükümlülükler açısından bir bakıma Vergi Usul Kanunu hüviyetindeki bir kanun
niteliğinde olabilecektir. Bu durumda sosyal parafiskal gelirlerin takip ve
tahsili tamamiyle SGK tarafından 6183 sayılı Kanun aracılığıyla yapılacaktır. Ancak böyle bir alternatifin kabulü halinde 6183 sayılı Kanun’un
da sosyal parafiskal gelirlerin tahsiline imkan verecek bazı düzenlemelere
gitmesi gerekecektir.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz sosyal güvenlik usul kanunu çıkartmaya yönelik alternatiflerden ikincisi kanaatimizce daha uygun olacaktır.
Böylece, oluşturulacak usul kanunu hem karmaşık ve yoğun olmayacak
hem de içerdiği hükümlerin kapsamı neticesinde ikincil mevzuat mümkün
olduğu kadar az sayıda olacaktır.
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Oluşturulacak usul kanununa ilişkin değindiğimiz alternatiflerden bağımsız olarak yabancı ülke uygulamalarından edindiğimiz bilgiler doğrultusunda sosyal parafiskal gelirlerin tahsil yöntemi ile alakalı olarak da bazı
öneriler de bulunulabilecektir. Birçok yabancı ülkede sosyal parafiskal
gelirler prim veya vergi adı altında gelir idaresi tarafından tahsil edilmekte ve akabinde sosyal güvenlik idaresi bütçesine aktarılmakta veya sosyal
güvenliğin finansmanı genel bütçeden karşılanmaktadır3 (Yaşar ve Uğurluoğlu, 2010, 20). Ülkemizde de sosyal parafiskal gelirlerin gelir idaresi
tarafından takip ve tahsilinin yapılması, akabinde toplanan gelirlerin SGK
bütçesine aktarılması4 ile SGK’nın sadece hizmet sunucu bir konuma getirilmesi hem SGK’nın daha etkin bir çalışması, hem de tahsil gücünün
artırılması açısından önem arzetmektedir.
Sosyal güvenliğe yönelik denetimlerden sosyal güvenlik suiistimalleri, primler ve asgari işçilik ile genel denetimler sonucunda ortaya çıkacak
olan matrah farkları aynı zamanda vergi boyutuyla gelir idaresini de ilgilendirmektedir. Öyle ki sosyal güvenlik idaresinde tescilsiz olarak görünen
bir sigortalının aynı zamanda muhtasar beyanname yoluyla vergi idaresine
de beyanı ve vergi tahakkuku yapılmamış olabilmektedir. Bu itibarla sosyal güvenlik denetimi sonrasında tespit edilen sigortasız işçilerin ve fark
matrah tutarlarının gelir idaresine de bildirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca bazı durumlarda işverenler sigortalılara fazla ücret ödemelerine
karşın sigorta primine esas kazancın alt sınırından prim ve vergi tahakkuku
yapılabilmektedir. Böyle durumlarda da denetim ister vergi ister sosyal güvenlik denetim elemanlarınca yapılmış olsun durumun diğer birime bildirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu durum hem vergi hem de prim matrahını
azaltıcı birer unsurdur.
Görüldüğü üzere sigorta primine esas kazanç aynı zamanda vergi matrahı da olmaktadır. Nitekim işverenler (dolayısıyla mükellefler) işçilerine
ödemiş oldukları ücretler üzerinden hem sigorta primi hem de vergi kesintisi yapmakta, yapmış oldukları bu kesintileri ise ayrı ayrı hem sosyal
İsveç, Hollanda, ABD, İngiltere, İrlanda, Danimarka, Yunanistan, İtalya, Norveç, Portekiz ve İspanya örneklerinde olduğu gibi.
3

4 İşsizlik sigortası primlerinin SGK tarafından takip ve tahsil edilerek İş-Kur bütçesine
aktarılması örneği gibi.
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güvenlik idaresine hem de vergi idaresine beyan edip ödemektedirler. Bu
durumun doğal bir sonucu olarak da yapılan/yapılması gereken kesintilere
yönelik denetimler de ayrı ayrı yapılmaktadır. Sonuç olarak ise zaten etkin
olarak kullanıldıkları tartışılır bir husus olan vergi ve sosyal güvenlik denetim elemanları yönünden hem mükerrer denetimler yapılabilmekte hem
de vergi/prim toplama maliyetleri artmaktadır.
Yukarıda belirtilen bu durumun önüne geçilebilmesi için iki yol bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, vergi ve sosyal güvenlik denetim organları arasında etkin bir koordinasyon sistemi kurmaktır. İkincisi ise tahsilat
tekniği ve imkanları açısından daha önde bulunan vergi idaresi tarafından
prim tahsilatının gerçekleştirilmesi ve bu husustaki denetimlerin de vergi
denetim elemanlarınca yapılmasıdır. Bu ikinci seçeneğin uygulanması ile
işverenlerin maliyetleri de tek bir Kurumla muhatap olacakları için önemli
oranda azalacaktır. Ayrıca bu durumda sosyal güvenlik denetim elemanları
da asıl işleri olan sosyal güvenlik suistimalleri, asgari işçilik incelemeleri
ve sağlık sektörüne yönelik usulsüzlüklerin denetimine yoğunlaşabileceklerdir. Söz konusu bu denetimler yapılırken karşılaşılacak primlere yönelik
tespitler ve tarhiyatlar da direkt olarak sosyal güvenlik müfettişlerince yapılabilmeli ve haber verilmek suretiyle gerekli tahakkuk ve tahsilat vergi
idaresince yapılabilmelidir. Hiç kuşkusuz belirtmiş olduğumuz söz konusu
önlemlerin ve düzenlemelerin önerdiğimiz sosyal güvenlik usul kanununda
yer alması ve bunun için de etkin bir yapının oluşturulması gerekmektedir.
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EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI VE HİSSEDAR
DEĞERİ
ECONOMIC VALUE ADDED APPROACH AND SHAREHOLDER
VALUE
Öğr. Gör. Dr. Halil Emre AKBAŞ*

Abstract
Maximizing the shareholder value is one of the main purposes of financial management. On the other hand, the insufficiencies of traditional
performance measures such as return on investment and return on equity,
has been forcing companies to seek the new ways of increasing shareholder value. Economic value added approach which was developed as an al*
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Öz
Hissedar değerinin maksimize edilmesi, finansal yönetimin temel
amaçlardan birisidir. Buna karşılık; yatırım karlılığı ve özsermaye karlılığı
gibi geleneksel performans ölçülerinin yetersizlikleri, işletmeleri hissedar
değerini arttırmanın alternatif yollarını aramaya zorlamaktadır. Alternatif
bir performans ölçüm yöntemi olarak 1990’lı yıllarda geliştirilen ekonomik katma değer yaklaşımı, bu amaca ulaşmak için işletmeler tarafından
kullanılabilecek temel araçlardan biri olarak görülmektedir. Ekonomik katma değerin geleneksel performans ölçülere karşı temel üstünlüğü, işletme
tarafından yaratılan değerin ölçümünde borçlar ve özkaynaklar dâhil tüm
sermayenin maliyetini dikkate almasıdır. Bu temel üstünlüğü nedeniyle,
ekonomik katma değer yöntemine geliştirildiği günden bu yana, hem işletmeler hem de akademisyenler tarafından artan bir ilgi gösterilmektedir.
Bu çalışmada ekonomik katma değerin tanımı, hesaplanması, üstünlükleri,
kullanım alanları ve kısıtları ortaya konulmuştur. Ayrıca hissedar değerini
belirleyen etkenler incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Performans ölçümü, ekonomik katma değer, hissedar değeri
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ternative performance measurement method in 1990s, is seen as one of the
fundamental tools that can be used by companies in order to reach this aim.
The main advantage of economic value added over traditional performance
measures is to consider the costs of all capital, including debts and equity.
Owing to this main advantage, there has been a growing attention paid to
economic value added by both academicians and companies since it was
developed. In this study, the definition, calculation, advantages, usage areas and limitations of economic value added were introduced. The drivers
of shareholder value were also analyzed.
Key Words: Performance measurement, economic value added, shareholder value
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1. GİRİŞ
Günümüzün küresel rekabet ortamında faaliyet gösteren bir işletmenin
sürekliliğini koruması, işletme yönetiminin; amaçlar doğrultusunda uygun
stratejiler geliştirmedeki, kaynakların verimliliği düşük olan yatırımlardan
ziyade yüksek verimlilik sağlayacak yatırımlara yönlendirerek verimliliği arttırmasındaki ve bir bütün olarak işletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye yönlendirilmesindeki başarısına bağlı olmaktadır. Özellikle 1990’lı
yıllardan itibaren giderek artan küreselleşme ve yoğun rekabetle birlikte
sermaye piyasalarının ekonomik sistem içerisindeki etkinliğinin ve öneminin artmasına bağlı olarak yatırımcıların etkinliklerinin artması, birçok
işletmeyi hissedar değerini maksimize etmeyi temel amaçlarından biri olarak benimsemeye ve hissedar değerinin arttırılmasını sağlayacak alternatif
yollar aramaya zorlamıştır (Chari, 2009, 46). Bu gelişmelerin paralelinde
gerek uygulamada gerekse de akademik dünyada değer tabanlı yönetin anlayışının önem kazandığı görülmektedir.
Değer tabanlı yönetim anlayışı, işletmenin bir bütün olarak hissedar
değerinin yaratılması ve arttırılmasına odaklanmasını sağlamak amacıyla
çeşitli analitik teknikleri kullanan bir yönetim felsefesi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Değer tabanlı yönetim; işletme stratejisini, finansal performansın ölçülmesi ve raporlanmasını, ödüllendirme ve teşvik sistemlerini,
iç kontrol yapısını kapsamakta ve işletmede tüm çalışanların hissedar gibi
düşünmesine ve davranmasına katkıda bulunmayı ve tüm bunların sonu-

cunda hissedar değerini maksimize edecek kararların alınmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır. Bu açıdan geniş kapsamlı bir değer tabanlı
yönetim anlayışı; bir işletmede tüm hiyerarşik seviyelere yayılmakta ve
tüm çalışanlar üzerinde etkili olabilmektedir (Athanassakos, 2007, 1397;
Ryan ve Trahan, 1999, 47). Bu açıdan; günümüzde işletmelerin finansal performanslarının ölçümünde kullanılacak yöntemlerin mutlak suretle
hissedarlara sunulan değerle başka bir ifade ile hissedar zenginliği ile yakından ilişkili olması gerekmektedir. Oysa performans ölçümünde kullanılan geleneksel yöntemlerin birçoğu hissedar değerine etki eden unsurları
dikkate almamaları nedeniyle firma değerinin belirlenmesinde ve işletme
performansının ölçümünde yetersiz hale gelmişlerdir (Sharma ve Kumar,
2010, 200 ve Chari, 2009, 46).
İşletmecilik dünyasında yaşanan bu gelişmelerin ve değer tabanlı yönetim anlayışının önem kazanmasının karşılığında işletmelerin finansal
performanslarının ölçümünde kullanılan yatırım karlılığı, özsermaye karlılığı, hisse başına karlılık gibi geleneksel yöntemlerin yetersiz kalmaları, bu
yöntemlere nazaran daha güçlü ve kapsamlı yöntemlerin ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Zira artık işletme yönetimleri sadece bir bütün olarak işletme düzeyinde değil aynı zamanda işletme birimleri veya departmanları
düzeyinde de performans ölçümünün başka bir ifade ile yatırılan sermaye
ile elde edilen kazanç arasında bir karşılaştırma yapabilmenin yollarını aramaya başlamışlardır.(Abdeen ve Haight, 2002, 27).
Değer tabanlı yönetim kapsamında ulaşılmak istenen bu amaçları
gerçekleştirmeye yönelik olarak geliştirilen alternatif performans ölçüm
tekniklerinden biri de Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added –
EVA-)’dir.
Bir danışmanlık firması olan Stern Stewart & Company tarafından geliştirilen ve aynı şirketin tescilli bir markası olan Ekonomik Katma Değer
yada yaygın bir ifade ediliş biçimiyle EVA (Ray, 2001, 67); ortaya çıktığı günden bu yana gerek akademisyenlerden gerekse de uygulayıcılardan dünya genelinde ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere
ve diğer Avrupa ülkelerinde yoğun bir ilgi görmektedir. Ekonomik katma
değer yaklaşımına gösterilen bu ilginin altında, işletmelerin temel amaçlarından olan hissedar değerinin arttırılması ile uyumlu olması nedeniyle
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birçok şirket tarafından finansal performansın ölçülmesinde kullanılması
yatmaktadır (Sharma ve Kumar, 2010, 202). Zira ekonomik katma değer
yaklaşımının temelinde işletme yönetimi tarafından hissedarlara yaratılan
değere özel bir önem verilerek hissedar değerinin maksimize edilmesi yatmaktadır (Shil, 2009, 169).
Bu çalışmada alternatif bir performans ölçüm tekniği olarak geliştirilen
ekonomik katma değer yaklaşımının ortaya çıkışı ve tanımı, hesaplanması,
geleneksel performans ölçüm yöntemlerine göre üstünlükleri ve kısıtları
incelenmiştir. Çalışmada ayrıca işletmelerin hissedarlara yarattıkları değeri belirleyen etkenler üzerinde durulmuştur.
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2. EKONOMİK KATMA DEĞER KAVRAMI: GELİŞİMİ VE
TANIMLANMASI
Ekonomik katma değer yaklaşımı, temelde geleneksel performans
ölçüm tekniklerinin sahip oldukları bir takım yetersizliklere karşı geliştirilmiş bir araçtır. Genellikle sadece faaliyet karı ya da net kar gibi basit
muhasebe karlarına ve bu karlardan türetilen yatırım karlılığı, özsermaye
karlılığı ve satış karlılığı gibi finansal oranlara dayanan geleneksel performans ölçüm yöntemlerinin en önemli eksiklikleri, işletmelerin finansal
(sermaye) yapılarını dikkate almamalarıdır. Zira geleneksel performans
ölçüm yöntemlerinde sadece borç fonların maliyetini ifade eden faiz giderleri dikkate alınmakta ve özsermaye maliyeti göz ardı edilmektedir. Bu
nedenle geleneksel yaklaşım çerçevesinde aynı özsermaye veya yatırım
karlılığına sahip iki farklı işletme eşit derecede başarılı kabul edebilecek
iken; iki firmanın sermaye maliyetinin farklı olması halinde ekonomik katma değer yaklaşımına göre aynı sonuca ulaşılamayacaktır. Zira ekonomik
katma değer yaklaşımının en önemli özelliği, faaliyet sonuçları ile sermaye
maliyeti arasında bir ilişki kurmasıdır (Pantea ve ötekileri, 2008, 84; Kyriazis ve Anastassis, 2007, 72; Visaltanachoti, Luo ve Yi, 2008, 25).
Buna göre ekonomik katma değer yaklaşımının temel dayanağını, başarılı bir işletmenin en azından toplam sermaye maliyeti kadar kar sağlaması gerektiği prensibi oluşturmaktadır. Bu prensibe göre toplam sermaye
maliyetinden daha fazla kar sağlayan işletmeler, ekonomik bir değer yaratarak; hissedarlarına fayda sağlamakta ve zenginliklerini arttırmaktadırlar
(Prober, 2000, 27).
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3. EKONOMİK KATMA DEĞERİN HESAPLANMASI
Yukarıda verilen tanımdan hareketle ekonomik katma değer aşağıdaki
şekilde formüle edilebilir (Sparling ve Turvey, 2003, 256; Prober, 2000, 27):
Ekonomik Katma Değer = Vergi Sonrası Net Faaliyet Karı – Yatırılan Sermayenin Maliyeti
Daha açık bir gösterim şekli ile ise ekonomik katma değerin aşağıdaki
şekilde hesaplanması mümkündür (Fletcher ve Smith, 2004, 2):
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Burada belirmek gerekir ki; “ekonomik kar” kavramı, ilk olarak 1890
yılında ünlü iktisatçı Alfred Marshal tarafından kullanılmıştır. Bu kavrama
göre bir işletmenin elde ettiği gerçek karı gösteren ekonomik kar, çeşitli
faaliyet giderleriyle birlikte yatırılan sermaye maliyetini de aşan bir gelir
elde edilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Ekonomik katma değer kavramı ise ekonomik kar kavramı temel alınarak Stern Stewart & Company
tarafından geliştirilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Burksaitiene, 2009, 711; Kyriazis ve Anastassis, 2007, 72) .
Bu açıklamaların ışığında ekonomik katma değer kısaca; vergi sonrası
net faaliyet karı ile işletmeye sağlanan yabancı kaynakların (borçların)ve
özkaynakların tamamının üstlenilen riske göre düzeltilen maliyeti arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre ekonomik katma değer,
borçların ve özkaynakların maliyetini dikkate alarak; işletme tarafından ne
kadarlık değer yaratıldığını tutar cinsinden ölçen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre pozitif bir tutar, vergi sonrası karın, bu karı
elde etmek için kullanılan sermayenin maliyetinden daha yüksek olduğunu
ve işletmenin ekonomik bir değer yaratarak hissedarlarının zenginliğine
katkıda bulunduğunu göstermektedir. Buna karşılık negatif bir ekonomik
katma değer ise işletmede ekonomik değer yaratılamadığı tersine yatırılan
sermayenin tüketildiğini ve böylelikle hissedarlarların zenginliğine zarar
verildiğini ifade etmektedir. Bu nedenle hissedar değerini maksimize etmek isteyen bir işletmenin temel amacının pozitif ve artan bir ekonomik
katma değer elde etmek olması gerektiği ileri sürülmektedir (Abdeen ve
Haight, 2002, 27; Beneda, 2004, 57; Kramer ve Peters, 2001, 41; Hatfield,
2002, 41, Brewer, Chandra ve Hock, 1999, 4).
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Net Satışlar
- Faaliyet Giderleri
= Faaliyet Karı (Faiz ve Vergi Öncesi Kar)
- Vergiler
= Vergiden Sonraki Net Faaliyet Karı
- Sermaye Maliyeti (Yatırılan Sermaye X Ağırlıklı Ortalama
Sermaye Maliyeti)
= Ekonomik Katma Değer
Burada belirtmek gerekir ki; basit bir şekilde formüle edilen ekonomik
katma değerin uygulamada hesaplanmasında bir takım güçlükler bulunmaktadır. Zira ekonomik katma değer yaklaşımının savunucuları; geleneksel muhasebede geçerli olan tahakkuk esasının, muhasebe kayıtlarından
elde edilen kar üzerinde yanıltıcı etkilere sahip olduğunu ve bu nedenle
işletme tarafından yaratılan ekonomik değerin doğru bir şekilde ölçülebilmesi için geleneksel muhasebe kapsamında elde edilen kar rakamlarında
bir takım düzeltmelerin yapılması gerektiğini ileri sürmektedirler. Buna
göre yapılması gereken düzeltmelerden bazıları; karşılıklar, araştırma ve
geliştirme giderleri, ertelenmiş vergiler, şerefiye gibi kalemleri içermektedir (Chari, 2009, 46; Abdeen ve Haight, 2002, 29; Young, 1997, 337;
Prober, 2000, 27; Dodd ve Chen, 1997, 2).
Diğer yandan ekonomik katma değerin bulunmasında en zor unsuru
sermaye maliyetinin hesaplanması oluşturmaktadır (Abdeen ve Haight,
2002, 29). Yukarıda da gösterildiği gibi; sermaye maliyeti, yatırılan sermaye ile ağırlıklı ortalama sermayenin çarpımı yoluyla hesaplanmaktadır.
Burada yatırılan sermaye kavramı; ticari borçlar, tahakkuk eden ücretler
ve vergiler gibi faizsiz borçlar dışında kalan tüm finansal kaynakları ifade
etmektedir. Buna göre yatırılan sermaye, özkaynaklar ile kısa ve uzun dönemli tüm faizli borçlardan oluşmaktadır. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ise her bir kaynağın bireysel maliyeti ile toplam sermaye içerisindeki
paylarının çarpımlarının toplanması yoluyla hesaplanmaktadır (Young,
1997, 339). Burada borçların bireysel maliyeti hesaplanırken; ödenecek
verginin belirlenmesinde faiz giderlerinin düşürülebilmesi nedeniyle bu
fonların vergi sonrası maliyetleri dikkate alınmalıdır (Abdeen ve Haight,
2002, 29). Diğer yandan ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin hesaplan-
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4. HİSSEDAR DEĞERİ ETKENLERİ VE EKONOMİK KATMA
DEĞER
Ekonomik katma değer yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilen çabaların odak noktasını hissedarlara sağlanan değerin arttırılması oluşturmaktadır. Bir işletme tarafından hissedarlara yaratılan değeri belirleyen değer
etkenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Rappaport, 1998, 32):
i) Satışların büyüme oranı,
ii) Faaliyet karı marjı,
iii) Çalışma sermayesi yatırımı,
iv) Duran varlık (sabit sermaye) yatırımı,
v) Sermaye maliyeti,
vi) Vergi oranı,
vii) Değer yaratma süresi.
Sözkonusu etkenler aşağıda kısaca açıklanmıştır:
i) Satışların büyüme oranı: Satışların büyüme oranı, ürünün pazardaki çekiciliğine dayanmakta ve işletmenin kapasitesi tarafından etkilenmektedir. Satışların büyüme oranının tahmini yapılırken işletmenin
fiyatlama politikası, pazardaki rekabet durumu ve girdi maliyetleri gibi
unsurların da dikkate alınması gerekmektedir (Walters, 1997, 710).
ii) Faaliyet karı marjı: Faaliyet kar marjı; satış faaliyetlerinin ve
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masında asıl özellik gösteren husus, özkaynakların maliyetinin hesaplanmasıdır. Özkaynakların maliyeti; risksiz faiz oranına enflasyon oranının ve
yatırımcının işletmeye yatırım yaparak üstlendiği risk priminin eklenmesi
yoluyla hesaplanabilir. Burada risksiz faiz oranı olarak genellikle hazine
bonosu yada devlet tahvillerinin faiz oranı esas alınmaktadır. Yatırımcının
üstlendiği risk primi ise Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli çerçevesinde
belirlenebilir. Buna göre risk primi aşağıdaki gibi formüle etmek mümkündür: (Rappaport, 1988, 38,39):
Risk Primi: Beta Katsayısı x (Pazar Portföyünün Beklenen Getiri
Oranı – Risksiz Faiz Oranı)
Yukarıdaki formülde yer alan beta katsayısı, sözkonusu işletmenin hisse senedinin getirilerinin pazar portföyü getirileri ile hangi oranda beraber
hareket ettiklerini ölçmektedir (Konuralp, 2001, 220).
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müşterilere değer üretip sunmanın maliyetlerinin bir sonucudur. Faaliyet
kar marjı üzerinde etkisi bulunan başlıca maliyetler; üretim maliyetleri,
araştırma ve geliştirme maliyetleri, pazarlama, satış dağıtım maliyetleri ve satış sonrası hizmetlerin maliyetleri olarak sıralanabilir (Walters,
1997, 710).
iii) Çalışma sermayesi ve sabit sermaye yatırımı: İşletmenin satışları büyüdükçe çalışma sermayesi ihtiyacının da artması kaçınılmazdır.
Aynı şekilde işletmenin faaliyet hacminde meydana gelecek bir küçülme çalışma sermayesine olan gereksinmeyi azaltacaktır. Diğer taraftan
sabit sermaye yatırımının durumu biraz daha karmaşıktır. Sabit sermaye
yatırımı, kısa dönemde kaynakların bağlanmasına ve nakit akışlarında
bir azalmaya neden olmaktadır. Buna karşılık uzun dönemde işletmenin büyümesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle işletmenin gerçekleştireceği yatırımın türü ve miktarı yöneticilerin vereceği
en önemli kararlardan biridir. Ayrıca yapılacak yatırımların işletmenin
uzun dönemli nakit akışını da etkilemesi hissedarları da bu yatırımlara
karşı daha duyarlı hale getirmektedir (Black ve ötekileri, 1998, 49).
iv) Sermaye maliyeti: Ekonomik katma değerin hesaplanmasında
da belirtildiği gibi sermaye maliyeti, işletmenin sermaye yapısının ve
risk priminin bir fonksiyonudur (Walters, 1997, 710) ve işletmeler tarafından hissedarlarına yaratılan değeri doğrudan etkilemektedir.
v) Vergi oranı: Vergi oranı, işletmenin nakit akışında doğrudan
bir azalmaya neden olmakta ve bu nedenle de karlılığını etkilemektedir
(Black ve ötekileri, 1998, 50).
vi) Değer yaratma süresi: Yöneticinin; yatırımın, işletmenin sermaye maliyeti üzerinde bir getiri sağlayacağı ve rekabetçi bir avantaja
sahip olacağı yıl sayısına ilişkin tahminini ifade etmektedir (Black ve
ötekileri, 1998, 50).
Yukarıda açıklanan değer etkenleri ve ekonomik katma değer yaklaşımının felsefesi dahilinde işletmelerin ekonomik katma değerlerini dolayısıyla hissedarlarının zenginliğini arttırmanın dört yolu bulunmaktadır
(Ehrbar, 1998, 134-135; Bhalla, 2004, 23,24; Stern, Stewart ve Chew,
1996, 235):

• Maliyetleri ve vergileri azaltarak vergi sonrası faaliyet karını arttırmak:
Bu da ancak faaliyetlerdeki verimliliği arttırarak; kullanılan sermayeden
daha fazla kar elde edilmesi ile mümkün olacaktır. Verimliliğin arttırılması aynı zamanda maliyetleri azaltarak daha fazla sermaye ihtiyaç duyulmadan karın arttırılmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca varlıkların etkin
bir şekilde yönetimi, maddi ve maddi olmayan varlıklara olan ihtiyacı da
azaltacak ve işletme karlılığına dolayısıyla hissedar zenginliğine katkıda
bulunacaktır.
• Vergi sonrası faaliyet karındaki artışın, sermaye maliyetindeki artıştan
daha fazla olacağı yatırımlara yönelmek: Bu durum ise sermaye karlılığının sermaye maliyetinden daha yüksek olduğu pozitif net şimdiki değere
sahip yatırım projelerinin gerçekleştirilmesiyle mümkün olacaktır. Ayrıca
maliyetlerden belli bir noktaya kadar tasarruf sağlanabileceği için; işletmelerin ekonomik katma değerlerini arttırmalarının yolu, sürekli karlı yatırımlar gerçekleştirerek büyümekten ve yenilikçi olmaktan geçmektedir.
• Vergi sonrası faaliyet karındaki azalışa nispeten sermaye maliyetinde
daha fazla tasarruf sağlaması durumunda, faaliyetlere son verilmesi: Daha
açık bir ifade ile sermaye maliyetine nazaran daha az kar sağlayan faaliyetlere ve varlıklara yatırım yapılmaması.
• Toplam sermaye maliyetinin minimum olduğu optimal bir sermaye yapısı oluşturmak.
Bu açıklamaların ışığında işletmelerin yarattıkları ekonomik katma değeri arttırabilmelerinin; özellikle yeni yatırımlar gerçekleştirmelerine, sermaye maliyetini azaltmalarına ve verimliliklerini arttırarak maliyetlerini
azaltmalarına bağlı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bu üç nokta ile
ilgili olarak işletmelerin dikkat etmeleri gereken bir takım önemli hususlar
bulunmaktadır. Öncelikle yeni yatırımlara girişilirken; sağlanacak karın,
bu yatırımlar için elde edilen yeni kaynakların maliyetinden yüksek olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde; işletme yeni bir ekonomik değer
yaratmamış olacak, tersine işletmenin dolayısıyla da hissedarlarının zenginliğinin azalmasına yol açacaktır (Bhalla, 2004, 24).
Sermaye maliyetinin azaltılmasında ise daha az maliyetli olmaları
nedeniyle borçlara fazla ağırlık verilmesinin, sermaye yapısı üzerindeki
olumsuz etkilerine dikkat edilmelidir. Zira borçların toplam sermaye içe-
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risindeki payının çok yüksek oranlara ulaşması, uzun dönemde işletmenin
finansal riskini arttıracağından, gerek işletmeye borç verenlerin gerekse
de hissedarların risk primlerini arttırmalarına ve bu da işletmenin sermaye
maliyetinin artmasına neden olacaktır.
Verimliliğin arttırılarak maliyetlerin azaltılmasında ise kritik noktayı,
işletmede değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin belirlenerek; değer
yaratmayanların ortadan kaldırılması oluşturmaktadır. Ürünün üretilmesi ve/veya hizmetin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan ve bu
ürün veya hizmetin değerini arttıran değer yaratan faaliyetler, bu özellikleri
nedeniyle mal veya hizmetin üretilmesinde vazgeçilemeyecek faaliyetleri ifade etmektedir (Weygandt, Kieso ve Kimmel, 2002, 137). Zira değer
yaratan bir faaliyetin ortadan kaldırılması, müşteriye sunulan ürün veya
hizmetin değerini önemli ölçüde azaltacaktır. Bu açıdan değer yaratan faaliyetlerin temel özellikleri şunlardır (Blocher ve ötekileri, 2005, 148):
• Sözkonusu faaliyetler, müşterilerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin
karşılanması için gereklidirler,
• Satın alınan malzemelerin veya ürün parçalarının özelliklerini geliştirirler,
• Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi, müşterilerin ödemeye razı oldukları
fiyatı arttıracaktır,
• Bu faaliyetler, işletmede tasarımdan müşteri hizmetlerine kadar uzanan
süreçte kritik aşamaları ifade ederler ve bu nedenle ortadan kaldırılmaları mümkün değildir,
• Ürünün kalitesini ile ilgili sorunların ortadan kaldırılması için gereklidirler,
• Nihai olarak değer yaratan faaliyetler müşterilerin tatmini için zorunlu
faaliyetleri ifade etmektedirler.
Değer yaratmayan faaliyetler ise, ürün veya hizmetin maliyetini arttıran ancak sözkonusu ürün veya hizmetin piyasa değerine katkıda bulunmayan faaliyetlerdir (Weygandt, Kieso ve Kimmel, 2002, 137). Bu açıdan
değer yaratmayan faaliyetler, gereksiz maliyetlere neden olmaları nedeniyle işletme karlılığını olumsuz etkileyen, zaman, kaynak ya da para israfıdır
ve ürünün kalite, fonksiyon ve performans gibi özelliklerinde herhangi bir
gerilemeye neden olmaksızın ortadan kaldırılabilecek faaliyetlerdir (Şakrak, 2002, 28). Buna göre değer yaratmayan yada düşük değer yaratan faaliyetlerin ortadan kaldırılması yada azaltılması, maliyetleri düşürecek ve
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5. EKONOMİK KATMA DEĞERİN ÜSTÜNLÜKLERİ,
KULLANIM ALANLARI VE KISITLARI
Ekonomik katma değer yaklaşımının geleneksel performans ölçümlerine göre temel üstünlüğünü, işletme tarafından değerin ölçümünde yalnızca borç kaynakların değil özkaynaklar da dahil tüm finansman kaynakla-
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karlılığı arttıracaktır. Bu faaliyetlerin genel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Blocher ve ötekileri, 2005, 150):
• Bu faaliyetlerin ortadan kaldırılması, ürün veya hizmetin biçiminde,
uygunluğunda ve fonksiyonunda herhangi bir etki meydana getirmemektedir,
• Bu faaliyetler genellikle bir işlemin tekrar edilmesi neticesinde ortaya
çıkmaktadırlar,
• İsrafa neden olmakta ve ürün veya hizmetin değerine ya hiç katkıları
bulunmamakta yada katkıları sınırlı olmaktadır,
• Bu faaliyetlerin gerekli olmayan yada istenmeyen çıktıları bulunmaktadır,
• Son olarak, bu faaliyetler işletmenin rekabet yeteneğini olumsuz etkilemektedirler.
İşletmede gerçekleştirilen bir faaliyetin değer yaratıp yaratmadığını belirlemede esas alınacak kriterler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir (Hacırüstemoğlu, Şakrak ve Demir, 2002, 12):
• Varlıklardan elde edilen nakit akımlarını arttırıp arttırmadığı,
• Gelirlerde beklenen büyüme oranını yükseltip yükseltmediği,
• Büyüme döneminin süresini uzatıp uzatmadığı,
• İndirgenmiş nakit akımlarında kullanılan sermaye maliyetini azaltıp
azaltmadığı.
Buna göre bir üretim işletmesinde gerçekleştirilen ürünün tasarımı,
üretim ve ürünün teslimi faaliyetleri; müşterilere sağlanan değeri doğrudan
arttırıcı faaliyetler iken; üretime hazırlık, bekleme, taşıma, tamir ve kontrol
faaliyetlerinin müşterilere sağlanan değere doğrudan bir katkılarının bulunmadığını veya katkılarının çok düşük olduğunu söylemek mümkündür
(Blocher ve ötekileri, 2005, 148-149).
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rının maliyetini dikkate alması oluşturmaktadır (Lehn ve Makhija, 1996,
34; Jalbert ve Landry, 2003, 32). Bu nedenle bu yaklaşımın savunucuları;
ekonomik katma değerin, muhasebe karlarına değil bir işletmenin elde ettiği gerçek ekonomik kara dayandığını ve bu nedenle de hissedarlara yaratılan değerin gerçek ölçüsü olduğunu vurgulamaktadırlar (Stewart, 2009,
75,76). Buradan hareketle de ekonomik katma değer ile hisse senedi fiyatları ve getirileri arasında çok yakın bir ilişki olduğu ileri sürülmektedir
(Fountaine, Jordan ve Phillips, 2008, 71; Brabazon ve Sweeney, 1998, 15).
Ayrıca işletme performansının ölçümünde sermaye maliyetinin dikkate
alınması, işletme yöneticilerinin sermaye yapısına ilişkin kararlarda daha
hassas davranmalarını ve kaynak seçiminde maliyet etkinliğine önem vermelerini sağlayabilecektir (Brabazon ve Sweeney, 1998, 15).
Bu temel üstünlüğünün yanında ekonomik katma değerin, hisse senetleri menkul kıymet piyasalarında işlem gören yada görmeyen tüm işletmeler için hesaplanabilmesi ve sadece bir bütün olarak işletme düzeyinde değil örgütsel hiyerarşinin çeşitli kademelerinde yer alan tüm işletme birimleri için saptanabilmesi, bu yaklaşımın temel üstünlüklerinden birini oluşturmaktadır (Man ve Vasile, 2009, 115). Bu açıdan ekonomik katma değer
yaklaşımı, çeşitli kademelerdeki yöneticiler için bir teşvik ve ödüllendirme
sistemi olarak da kullanılabilmektedir. Ekonomik katma değerin bir teşvik
ve ödüllendirme sistemi olarak kullanılmasının altında, ekonomik katma
değerin arttırılması ile hissedar değerinin de arttırılacağının kabulü yatmaktadır. Bu durumda işletme yöneticilerinin kazançlarını arttırabilmeleri, ekonomik katma değeri dolayısıyla da hissedar değerini arttırmalarına
bağlı olmaktadır. Bu nedenle ekonomik katma değer yaklaşımının bir teşvik ve ödüllendirme sistemi olarak kullanılması, yöneticilerin çıkarlarıyla
hissedarların çıkarlarının uyumlaştırılmasını sağlayacaktır (Stern, Stewart
ve Chew, 1996, 245). Bu durum aynı zamanda işletme birimlerinin ile bir
bütün olarak işletmenin amaçlarının uyumlaştırılmasına katkı sağlamaktadır (Brewer, Chandra ve Hock, 1999, 7).
İşletme birimlerinin performans değerlendirilmesinde ekonomik katma değerin kullanılması, ayrıca işletmede hangi alanlara ve faaliyetlerde
bir değer yaratıldığının belirlenmesine imkân vermektedir. Bu nedenle
ekonomik katma değerin; işletmede genişletilecek, daraltılacak veya faali-

yetlerine son verilecek birimlerin belirlenmesinde de önemli bilgiler sağladığı belirtilmektedir (Brabazon ve Sweeney, 1998, 15).
Bu bilgiler ışığında ekonomik katma değer yaklaşımının işletmelerde
belli başlı kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Abdeen ve Haight,
2002, 30-32; Kramer ve Peters, 2001, 42):
• Gerek bir bütün olarak işletmenin gerekse de işletmenin organizasyon
yapısında çeşitli hiyerarşik kademelerde yer alan birimlerin ve çalışanların
performanslarının değerlendirilmesi,
• Çeşitli yatırım projelerinin değerlendirilmesi,
• İşletme varlıklarının yönetimi,
• Sermaye yapısının belirlenmesi ve finansman kaynaklarının tahsisi,
• Teşvik ve ödüllendirme sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
• Menkul kıymet analizi ve değerlemesi,
• Sermaye bütçelemesi
Tüm bu özelliklerinin ışığında bu yaklaşımın savunucuları, başlangıçta
bir performans ölçüm yöntemi olarak geliştirilen ekonomik katma değerin;
yatırım ve sermaye bütçelemesi, ödüllendirme sistemleri, işletmenin amaçlarının belirlenmesi ve hissedarlarla etkin bir iletişim sağlanması dahil bir
işletmedeki tüm finansal karar alma faaliyetlerini kapsayan bütünleşik bir
finansal yönetim sisteminin merkez unsurunu oluşturduğunu ileri sürmektedirler (Stern, Stewart ve Chew, 1996, 225). Ekonomik katma değer yaklaşımına getirilen bu kapsamlı bakış açısını benimsemiş işletmelere örnek
olarak Best Buy, Bradley Pharmaceuticals, Briggs & Stratton, Centura
Banks, Genesco, SPX Corporation, Hernan Miller ve Manitowoc gibi büyük Amerikan şirketleri verilebilir (Stewart, Ellis ve Budington, 2002, 2)
. Ülkemizde ise ekonomik katma değer yaklaşımını ilk olarak uygulayan
işletme Kordsa olmuştur. Daha sonra, bu yaklaşımı uygulayanlar arasına
Söktaş, Oyak Renault, Tofaş, Arzum Mutfak Gereçleri, Garanti Bankası
ve Koç Holding gibi Türkiye ekonomisi açısından önemli şirketler de katılmıştır (Öztürk, 2004, 353; Ertuğrul, 2009, 215).
Tüm bunlara karşılık ekonomik katma değer yönteminin bir takım
kısıtlarının da olduğunu belirtmekte fayda vardır. Sözkonusu kısıtlardan
bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Fletcher ve Smith, 2004, 2; Jalbert ve
Landry, 2003, 33; Keys, Azamhuzjaev ve Mackey, 2001, 69):
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• Yöntemin; karlılık oranı, aktif devir hızı ve yatırılan sermaye düzeyi
gibi geçmiş bilgilere dayanan finansal ölçülere önemli derecede bağımlı
olması,
• Ekonomik katma değerin hesaplanmasındaki bir takım güçlükler (bu
güçlükler ile özellikle vergi sonrası faaliyet karının, yatırılan sermaye
tutarının ve özkaynakların maliyetinin hesaplanmasında karşılaşılmaktadır),
• Manipülasyona açık bir yöntem olması,
• Ekonomik katma değerin hesaplanabilmesi için geleneksel muhasebe
sonuçlarına göre elde edilen rakamlarda yapılan değişikliklerin bir takım
yanlışlıklara ve uygun olmayan sonuçlara yol açabilmesi,
• Özsermaye maliyetinin daha yüksek olması nedeniyle, bu yaklaşımı
benimseyen işletmelerin ekonomik katma değerin arttırılması amacıyla
aşırı borçlanmaya gidebilecek olması,
• Kısa dönemli bir bakış açısına sahip olması,
• İşletme birimlerinin performansların bu yönteme göre değerlendirilmesi durumunda, her birim için yatırılan sermayenin ve katlanılan giderlerin hesaplanmasının güç olması
6. SONUÇ
İşletmeler tarafından kullanılabilecek alternatif bir performans ölçüm
aracı olarak 1990’lı yıllarda geliştirilen ekonomik katma değer yöntemine
gerek finans yazınında gerekse de uygulamada birçok işletme tarafından
yoğun bir ilgi gösterildiği görülmektedir. Yönteme göre ekonomik katma
değer, işletme tarafından elde edilen vergi sonrası net faaliyet karı ile sermaye maliyeti arasındaki olumlu farkı ifade etmektedir. Buradan hareketle
de ekonomik katma değer yaklaşımı altında bir işletmenin ekonomik bir
değer yaratabilmesi için sermaye maliyetinin üzerinde bir kar sağlaması
gerektiği belirtilmektedir. Yaratılan değerin ölçümünde borçların yanında
özkaynakların maliyetini de hesaba katması, yöntemin geleneksel performans ölçüm yöntemlerine karşı en önemli üstünlüğünü oluşturmaktadır.
Ayrıca ekonomik katma değer yönteminin; bir bütün olarak işletmenin yanında, işletme birimlerinin de performanslarının ölçümünde kullanılabilmesi ve hissedarların amaçlarıyla çalışanların amaçlarının uyumlaştırılmasını sağlayan bir teşvik sistemi olma özelliğinin bulunması, yönteme gös-
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terilen ilginin artmasını sağlamaktadır. Buna karşılık her yöntemin olduğu
gibi ekonomik katma değer yönteminin de sahip olduğu bir takım kısıtlar
bulunmaktadır. Bu nedenle etkin bir performans ölçümünün, sadece tek bir
yönteme dayanmaması gerektiğini söylemek mümkündür.
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TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI – 16 AÇISINDAN MADDİ
DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI
TÜRKİYE ACCOUNTING STANDARTS – FOR 16 IN TERMS OF
TANGIBLE FIXED ASSETS IN AMORTISATION APPLICATION

Öz
Bu çalışmanın amacı, maddi duran varlıklarda amortisman uygulamalarının Türkiye Muhasebe Standardı – 16 açısından ele alınarak uygulama
örnekleriyle Türk vergi mevzuatı ile arasındaki farklılıklarını ortaya koymaktır. Halen Sermaye Piyasası Kuruluna tabi işletmeler için uygulanması
zorunlu olan Türkiye Muhasebe Standartları, 01 Temmuz 2012 tarihinde
yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm işletmeler için zorunlu olacaktır. Defterlerin tutulmasında ve finansal tabloların
hazırlanıp sunulmasında Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları temel belirleyici konumundadır. Bütün işletmeler 2013 hesap dönemi yasal defterlerini ve finansal tablolarını standartların öngördüğü şekilde oluşturacaklardır. Muhasebe Standardı – 16 maddi
duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, defter değerlerinin belirlenmesi ve
bunlarla ilgili olarak finansal tablolara yansıtılması gereken amortisman
tutarları ile değer düşüklüğü zararlarının uygulama esaslarını açıklamaktadır. Standarda göre amortisman uygulamalarında Türk Vergi Mevzuatı ile
amortismana tabi tutarın belirlenmesinde, amortisman oranında, amortisman süresinde, amortisman tutarının hesaplanmasında farklılıklar olduğu
görülmüştür. Çalışmamız Maddi Duran Varlıklara ilişkin 16 nolu Türkiye
Muhasebe Standardı çerçevesinde amortisman uygulamaları ile sınırlı tutulmuş değerleme hükümleri kapsam dışında bırakılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Maddi duran varlıklar, Amortisman, Maddi duran varlıklarda amortisman, TMS-16
*
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Abstract
The purpose of this study is to analyze amortization methods for tangible fixed assets in terms of Turkey Accounting Standards - 16 and
explaining the differences between Turkish Tax Law by using sample practices. Turkey Accounting Standards which are still indispensable to be applied for presently to Capital Markets Board consequented enterprises will
be imperative for all enterprises through the numbered 6102 New Turkish
Commercial Law which is going to come into effect in July 1st 2012. Turkey Accounting Standards and Turkey Financial Reporting Standards are
main determining factors at keeping of books and presentation of financial
charts. All enterprises shall constitute required books and financial charts
of 2013 accounting period as required by the standards. Accounting Standard explains the principles– accounting of 16 tangible fixed assets, valuation of book and amortization amount with imparement loss which needs
to be reclected to the finansal chats related to all these. According to the
standards; it has been seen that there are differences at the determinating
of amotization amount, the rate of amotization, the period of amortization,
the calculating of the amortization amount. Our study is limited with the
amortization applications regarding to tangible assets as part of 16 numbered Turkish Accounting Standard and excluded valuation provisions.
Key Words: Tangible fixed assets, amortization, amortization methods
for tangible fixed assets, IAS-16
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1. GİRİŞ
Amortisman, aslı Latince olan a mortir sözcüğünden gelmektedir ve
ölüme doğru götürmek, yavaş yavaş öldürmek anlamında kullanılmaktadır.
Amortisman sözcüğünün karşılığı olarak dilimizde “amorti etmek, aşınma
payı, aşınma oranı, itfa, itfa etmek, aşınma ve yıpranma payı” gibi sözcükler kullanılmaktadır. Bu sözcük Fransızca’da amortissement, İngilizce’de
amortization, İtalyanca’da amotisazione, Almanca’da abschreibung ve
İspanyolca’da amortizacion biçiminde yazılır.(Sürmen, 2010, 241)
İlk amortisman uygulaması İtalya’da 80 yıl ömür biçilen bir duvarın eskiyen kısmı için parasal önlem alınması şeklinde görülmüştür. Ancak amortismanın işletmeler için ararlanılabilir olması; İtalyan Federigo

MELİS’in 1396 yılında yayınladığı kitabında bir işletmenin büro makinesinin eskiyen kısmı için gider yazılması şeklinde anlatması ve yine, Fransız Nikolas BAUDEAU 1767 yılında yayınladığı makalesinde amortisman
için “…Biliyorsunuz ki makineler ve aletler kullanıla kullanıla eskirler,
tükenirler. İşte bunları yenilemek zorundasınız. Bu yenileme işlemini yapabilmeniz için her yıl gelirinizin %10’unu saklamanız gerekir” ifadesine
yer vermisidir. (Sürmen, 2010, 241)
Günümüzde amortisman birçok anlamlara gelecek şekilde kullanılmaktadır. Bunlar başlıca şöyledir;
-Finansal anlamda, duran varlıklara yatırılmış olan sermayenin tekrar
geri dönmesi işlemidir.
-Ekonomik anlamda, kapasitenin sürekliliğini sağlama işlemidir.
-Maliyet anlamında, kullanılan duran varlıkların kullanımından ya da
başka nedenlerden dolayı meydana gelen değer kayıplarının maliyetlere
dahil edilmesi işlemidir.
-Genel Muhasebe açısından, duran varlıkların kullanıldıkları süre içerisinde uğradıkları değer azalışlarının gider yazılmasıdır.
-Aktife kayıtlı bir değerin belirli bir süre içinde yok edilmesi işlemidir.
-Peşin yapılan bir giderin ilgili yıllara dağıtılması işlemidir.
-Bir işletmedeki duran varlıkların kullanıma bağlı yıpranma sonucunda uğradıkları değer kaybını gösteren ve yenilenmesi amacını güden bir
muhasebe işlemidir. (Bıyık, Recep, Kıratlı Aydın, 2005, 337)gibi tanımlamalar yapılmaktadır.
16 no’lu Türkiye Muhasebe Standartlarında ise amortisman, “bir varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı ömür süresince sistematik olarak
dağıtılmasıdır. Yararlı ömür ise bir varlığın işletme tarafından kullanılması
gereken süreyi veya ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim sayısını
veya benzeri üretim birimini ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır (TMS-16,
md.6).
Ülkemizde amortismanın konusu vergi mevzuatı temel alınarak şekil
bulmuştur. Vergi Usul Kanununun (VUK) 269, 298, 313, 314, 315, Mük.
315, 317, 320, Mük. 320 ve 321 nolu madde hükümleri ile bu kanuna
bağlı olarak Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 163, 333, 339, 365, 389,
399 ve 406 Seri nolu Genel Tebliğlerindeki açıklamalar çerçevesinde uy-
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gulanmaktadır. Ancak 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte işletmeler 2013 hesap
döneminden itibaren muhasebe işlemlerini Türkiye Muhasebe Standartları
esaslarına göre yürüteceklerdir. Bu doğrultuda defterlerin tutulmasında ve
finansal tabloların hazırlanıp sunulmasında TMS ve TFRS’ler temel belirleyici konumunda olacaktır. (6102 YTTK 64-88)
Çalışmamızın bundan sonraki bölümlerinde Maddi Duran Varlıklara
ilişkin 16 nolu Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde amortisman konusu işlenecektir.
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2. TMS-16’YA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARDA
AMORTİSMAN
İşletmelerin genel faaliyet alanı ne olursa olsun bilançolarında yer alan
maddi duran varlıklar özel bir öneme sahiptir. Ticaret ve hizmet işletmelerinde maddi duran varlık yatırımına çok fazla ihtiyaç duyulmasa bile,
edinilmiş olan duran varlıklar ile ilgili muhasebe işlemleri muhasebe akışı
ve raporlamada önemli bir yer tutmaktadır. Sanayi işletmelerinde ise öncelikle duran varlık yatırımlarının yapılması gerekmektedir. Edinilen maddi
duran varlıkların aktifleştirilmesi ve bu varlıklardaki değer kaybının amortisman yolu ile gidere dönüştürülmesi finansal tabloların gerçek durumu
yansıtması açısından dikkatle üzerinde durulan bir konudur. Ayrıca sanayi
işletmelerinde amortisman payları sadece dönem gideri olarak değil üretilen mamullerin bir maliyet unsuru olarak da önem arzetmektedir.(Pamukçu, 2010, 69-70)
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2.1.Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi
16 nolu Türkiye Muhasebe Standardı; Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, defter değerlerinin belirlenmesi ve bunlarla ilgili olarak
finansal tablolara yansıtılması gereken amortisman tutarları ile değer düşüklüğü zararlarının uygulama esaslarını açıklamaktadır.
Standarda göre Maddi Duran Varlıklar, “Mal veya hizmet üretimi veya
arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek ya da idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden fazla kullanımı
öngörülen fiziki kalemlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır (TMS-16, md.6).
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2.1.1. Maddi Duran Varlıklarda Maliyet Unsurları
Varlık olarak muhasebeleştirilme koşullarını sağlayan bir maddi duran
varlık kalemi, maliyet bedeli ile ölçülür (TMS-16, md.15).
Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti aşağıdaki unsurları
içerir: (TMS-16, md.16). (Pamukçu, 2010, 69-70)
• Satın alma fiyatı, (İndirimler ve ticari iskontolar düşülür, ithalat ve
alış vergileri dahil edilir.)
• Maddi duran varlığın yerleştirileceği yere ve yönetim tarafından
istenilen duruma getirilmesine kadar katlanılan her türlü maliyet.
• Maddi duran varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın yenilenmesine ilişkin tahmini maliyet.
Maliyet unsurlarına ilave olarak, doğrudan maddi duran varlığın
maliyetine aşağıdaki harcamalar ilave edilir (TMS-16, md.17):
• Doğrudan maddi duran varlık kaleminin elde edilmesiyle veya inşaatıyla ilgili çalışanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan maliyetler,
• Yerin hazırlanmasına ilişkin maliyetler,
• İlk teslimata ilişkin maliyetler,
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Bir maddi duran varlık kaleminin varlık olarak aktifleştirilebilmesi
için; maddi duran varlıkların işletmeye gelecekte ekonomik yarar sağlaması ve maliyetlerinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi gerekir (TMS16, md.7).
Maddi duran varlıkların aktifleştirilmesinde, nelerin duran varlık kalemini oluşturduğu TMS-16’da öngörülmemiştir. Onun yerine muhasebeleştirme ilkelerinin bir işletmeye özgü koşullara uygulanmasında muhakeme
yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bir işletme bu ilke çerçevesinde, maddi duran varlıklarla ilgili bütün maliyetleri oluştuğu tarihteki değerleriyle
muhasebeleştirir. Bu maliyetler, bir maddi duran varlık kaleminin ilk elde
etme veya inşa edilmesi aşamasında oluşan ve sonradan; ekleme, kısmi
yenileme ve bakım için katlanılan maliyetleri içerir. Yedek parça ve bakım
malzemeleri genel olarak stoklarda izlenir. Bunlar kullanıldıklarında gelir tablosuna yansıtılır. Ancak, işletmenin bir dönemden fazla kullanmayı
beklediği önemli yedek parça ve malzemeler duran varlık olarak değerlendirilir.(Akgün, 2009, 399)
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• Kurulum ve montaj maliyetleri,
• Test maliyetleri ve mesleki ücretler.
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İlk maliyete girmeyen giderler (TMS-16,md.17):
• Yeni bir tesisin açılmasının maliyeti,
• Reklam ve tanıtım harcamaları,
• Yeni bir yerde veya yeni bir müşteri kitlesine iş yapmak için katlanılan maliyetler (eğitim masrafları),
• Yönetim giderleri ve diğer genel giderler.
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Alım tarihinden sonraki harcamalar (TMS-16, md.12-13-14);
• Maddi duran varlıkların aktifleştirilmesinden sonraki dönemlerde
yapılan, bu varlıkların gelecek dönemlerde yaratacağı ekonomik faydaları arttırıcı harcamalar, sabit kıymetin değerlerine ilave edilir.(Geliştirme giderleri gibi)
• Bu kapsama girmeyen diğer tüm harcamalar gerçekleştikleri dönemlerde gider olarak kayıtlara yansıtılır. (İşletme giderleri gibi)		
								
2.2. Maddi Duran Varlıklarda Amortisman
TMS 16 No’lu Standart, amortisman miktarlarının hesaplanması konusunda mevzuatımıza göre oldukça önemli değişiklikler getirmektedir. En
temel değişiklik amortismana tabi iktisadi kıymetin hurda (kalıntı) değerinin önemsiz kabul edilecek bir tutar olmaması durumunda maliyet bedelinden düşülmesi ve bütün maddi duran varlıkların için kullanıma başlandığı
aydan başlamak üzere ay ay amortisman ayrılmasıdır.(Kıst Amortisman
Uygulaması). Bu ve diğer farklılıkları 5 başlık altında sayabiliriz.
1. Amortisman Ayırma Koşullarında Farklılıklar (Ek – Tablo1)
2. Amortismana Tabi Tutarda Farklılıklar (Ek – Tablo2)
3. Amortisman Oranı ve Süresinde Farklılıklar (Ek – Tablo3)
4. Amortisman Tutarının Hesaplanmasında Farklılıklar (Ek – Tablo4)
5. Amortisman Yönteminde Farklılıklar (Ek – Tablo5)
Standardın öngördüğü amortisman uygulamalarında kullanılan kavramlar şöyledir; (TMS-16, md.6)

Amortisman: Bir varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı ömür süresince sistematik olarak dağıtılmasıdır.
Yararlı Ömür: Bir varlığın işletme tarafından kullanılabilmesi beklenen süreyi veya ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim sayısı veya
benzeri üretim birimini ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.
Amortismana Tabi Tutar: Bir varlığın maliyetinden veya maliyet
yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutarı
ifade eder.
Defter Değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutardır.
Bir Varlığın Kalıntı Değeri: Bir varlık tahmin edilen kullanım ömrünün sonuna ulaştığında, elden çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen
tutardan, elden çıkarmanın tahmini maliyetleri düşülerek ulaşılan tahmini
tutardır.
Standarda göre, amortismana tabi değer hesaplanırken, varlığın kalıntı değerinin (hurda değeri) maliyetten düşülmesi esastır. Ancak kalıntı
değerin olmaması veya önemsiz olması durumunda, bu değerin dikkate
alınması zorunlu olmaktan çıkar. Kalıntı değerin düzenli olarak gözden
geçirilmesi gereklidir. Hurda değerindeki değişiklikler muhasebe tahminlerindeki değişiklik niteliğindedir ve TMS 8 hükümlerine göre muhasebeleştirilir.
Bir varlığın amortismana tabi tutarını yararlı ömrü boyunca sistematik
olarak dağıtmak için çeşitli amortisman yöntemleri kullanılabilir. Bu yöntemler, TMS 16’ya göre şunlardır:
-Normal (Doğrusal) Amortisman Yöntemi:
-Azalan Bakiyeler Üzerinden Amortisman Yöntemi:
-Üretim Miktarı Yöntemi:
İşletme, varlığın gelecekteki ekonomik yararlarının beklenen tüketim
biçimini en çok yansıtan yöntemi seçer. Seçilen yöntem gelecekteki ekonomik yararların beklenen tüketim biçiminde bir değişiklik olmadıkça dönemden döneme tutarlı olarak uygulanır.
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2.2.1. Amortisman Yöntemleri
Türkiye Muhasebe Standardı 16’ya göre hesaplamalarda kullanılacak
olan amortisman süresi, yararlı ömür veya üretim miktarına göre belirlenir.
Amortisman oranlarının seçimi, işletmenin varlığın kullanılmasında elde
ettiği faydayı yansıtacak şekilde belirlenmelidir. Varlığın kullanım şekli
değiştiğinde (vardiya sayısı arttığında, kullanım yeri değiştiğinde) amortisman oranları da değiştirilmelidir.
Bir varlığın yararlı ömrünün belirlenmesinde aşağıdaki tüm faktörlerin
dikkate alınması gerekir.(Sipahi, 2009, 159)
a) Varlığın beklenen kullanımı,
b) Beklenen fiziksel aşınma ve yıpranma,
c) Üretimdeki değişiklikler veya gelişmeler ya da varlığın ürettiği
ürün veya hizmetin pazar talebindeki değişiklikler nedeniyle teknik ya da
ticari değer yitirme,
d) İlgili kiralama işlemlerinin geçersiz olacağı tarihler gibi, varlığın
kullanımındaki yasal ya da benzeri kısıtlamalar.
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1. Normal (Doğrusal) Amortisman Yöntemi:
Bu yöntemde duran varlığın kalıntı değeri aynı kaldığı takdirde, amortisman gideri yararlı ömrü boyunca eşit tutarlıdır.
Yıllık Amortisman Tutarı = (Maliyet değeri – Kalıntı değer) / Tahmini
yararlı ömür
2. Azalan Bakiyeler Yöntemi: Bu yöntemde amortisman gider tutarı, duran varlığın yararlı ömrü boyunca azalan tutarlarla hesaplanır.
Yıllık Amortisman Tutarı = Dönem başındaki defter değeri x (Normal
amortisman oranı x 2)
3. Üretim Miktarı Yöntemi: Bu yöntemde amortisman gideri, duran varlığın beklenen kullanım ya da üretim miktarı üzerinden hesaplanır.
Amortisman Oranı = (Maliyet değeri – Kalıntı değer) / Varlığın tahmini yararlı ömrü boyunca üreteceği tahmini üretim miktarı
Yıllık Amortisman Tutarı = Amortisman Oranı x Yıllık Üretim Miktarı
Buraya kadar, Türkiye Muhasebe Standardı 16’ya göre maddi duran
varlıklarda amortisman uygulaması ile ilgili hükümler aktarılmıştır. Bu hükümler çerçevesinde aşağıda yer alan sayısal örnekler çözülmüş olup vergi
mevzuatı açısından farklılıklar ortaya konulmuştur.
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Örnek uygulama 1:
SOA Anonim Şirketi yetkilileri 25.05.2011 tarihinde ziyaret ettikleri
bir fuarda ürettikleri mamul imalatında kullandıkları makinenin yeni versiyonunun satışa sunulduğunu görmüşler ve hemen bir adet sipariş etmişlerdir. Satın alınan makineye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
SATIN ALMA BİLGİLERİ
Sipariş Tarihi
Teslim Tarihi
Makine Bedeli
Nakliye Bedeli
Nakliye Sigorta
Bedeli
Makinenin Kuruluş
ve Montaj Gideri

AMORTİSMANA İLİŞKİN BİLGİLER

Amortisman Süresi
5 yıl
(VUK)
Amortisman Oranı
28.05.2011
% 20
(VUK)
İŞLETME YÖNETİMİNİN
80.000 TL
TAHMİNLERİ
5.000 TL Amortisman Süresi
5 yıl
25.05.2011

5.000 TL Amortisman Oranı
10.000 TL Kalıntı (Hurda) Değeri

% 20
10.000 TL

Örnek uygulama 1 Çözüm:
a-1) Normal Amortisman Yöntemi TMS-16’ya göre çözüm
Yıllık Amortisman Tutarı = (Maliyet değeri – Kalıntı değer) / Tahmini
yararlı ömür
Maliyet Bedeli = (Alış Bedeli + Nakliye Bedeli + Nakliye Sigorta Bedeli + Kuruluş ve Montaj Gideri)
Maliyet Bedeli = (80.000 + 5.000 + 5.000 + 10.000)
Yıllık Amortisman Tutarı = (100.000 – 10.000) / 5 = 18.000 TL
Standart tüm maddi duran varlıklar için Kıst Amortisman uygulamasını öngörmektedir. Buna göre 2011 yılı amortisman hesaplaması şu
şekildedir.
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Uygulama örneğimizdeki veriler ışığında TMS-16 Normal ve Azalan
Bakiyeler Yönetimine göre amortisman hesaplamaları ve hesaplamaların
Vergi Usul Kanunu ile karşılaştırılması şu şekilde olacaktır.
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Yıllık Amortisman = 18.000 TL
Aylık Amortisman = 18.000 / 12 = 1.500 TL
Makinenin Kullanıma Başlama Tarihi: 07.06.2011
(Kullanılmaya başlanılan ay kesri tam ay sayılarak ay hesaplaması yapılır. Buna göre 6’ıncı, 7’inci, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci ve 12’inci
aylarda makine kullanılmış kabul edilir.)
Makinenin 2011 yılında Kullanıldığı Süre: 7 ay
2011 Yılı Amortisman Tutarı = 1.500 x 7 = 10.500 TL
Makinenin yararlı ömrünün bittiği yılı takip eden yılda ayrılacak olan
= 1.500 x 5 = 7.500 TL
Yıllık Amortisman Tutarları Tablosu (TMS-16)
Yıllar

Amort.
Amort.
Amort. Amort.
Esas Tutar Süresi (yıl) Oranı
Tutarı

Kıst Dönem
Amort.

Birikmiş
Amort.

2013

90.000

5

0,20

18.000

-

46.500

2014

90.000

5

0,20

18.000

-

64.500

2015

90.000

5

0,20

18.000

-

82.500

2016

90.000

7.500**

90.000
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*2011 yılı amortisman tutarı = Kıst dönem 7 ay ( 1.500 x 7 ay =
10.500 TL)
**2016 yılı amortisman tutarı = 2011 kalan dönem 5 ay ( 1.500 x 5 ay
= 7.500 TL)
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a-2) Normal (Doğrusal) Amortisman Yöntemi VUK’na göre çözüm
Yıllık Amortisman Tutarı = Maliyet değeri / Faydalı ömür süresi
Maliyet Bedeli = ( Alış Bedeli + Nakliye Bedeli + Nakliye Sigorta
Bedeli + Kuruluş ve Montaj Gideri)
Maliyet Bedeli = ( 80.000 + 5.000 + 5.000 + 10.000)
Yıllık Amortisman Tutarı = 100.000 / 5 = 20.000 TL
Yıllık Amortisman Tutarları Tablosu (VUK)

MALİ

ÇÖZÜM

Yıllar
2011

Amort.
Amort.
Esas Tutar Süresi (yıl)
5
100.000

Amort.
Oranı
0,20

Amort.
Tutarı
20.000

Birikmiş
Amort.
20.000

2012

100.000

5

0,20

20.000

40.000

2013

100.000

5

0,20

20.000

60.000

2014

100.000

5

0,20

20.000

80.000

2015

100.000

5

0,20

20.000

100.000

Türkiye Muhasebe Standardı 16 ve VUK Karşılaştırma Tablosu

20.000

2012

20.000

18.000

2013

20.000

2014

20.000

2015

20.000

2016

-

18.000
18.000
18.000
7.500
90.000

Toplam

100.000

Fark

9.500
2.000
2.000
2.000
2.000
-7.500
10.000

Açıklama: Türkiye Muhasebe Standardı 16 ve Vergi Usul Kanunu
amortisman hükümlerinin aynı örneğe Normal Amortisman Yöntemi ile
yapılan hesaplamalar sonucunda; toplam fark 10.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni standardın hesaplamalarda kalıntı değeri maliyet
değerinden düşürmesi, VUK’nun ise kalıntı değeri hiçbir şekilde hesaplamalara dahil etmemesidir. Bunu TMS-16 ve VUK arasındaki temel fark
olarak nitelendirebiliriz. Bunun dışında 2011 yılında gerçekleşen 9.500
TL’lik fark ve 2016 yılında oluşan 7.500 TL’lik fark, standardın amortismanı makinenin kullanılmaya başladığı aydan itibaren başlatması (Kıst
Amortisman) ve ilk yılda ayrılmayan amortisman tutarını makinenin yararlı ömrünün bittiği yılı takip eden yılda dikkate almasıdır. (bu farkların
içerisinde de kalıntı değerden kaynaklanan fark tutarları vardır.)
Normal amortisman yönteminde yıllar itibariyle amortisman tutarları
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2011

STANDART
Ayrılan Amortisman
Tutarı
10.500

Yıllar

VUK
Ayrılan Amortisman
Tutarı
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eşit olarak dağılır. VUK açısından bu eşitlik tüm yıllarda devam eder. Standart da ise tablodan da görüldüğü üzere kıst dönem uygulaması bu eşitliği
bazı dönemlerde ortadan kaldırmaktadır.
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b-1) Azalan Bakiyeler Üzerinden Amortisman Yöntemi
TMS-16’ya göre çözüm
Yıllık Amortisman Tutarı = Dönem başındaki defter değeri x (Normal
amortisman oranı x 2)
Normal Amortisman Oranı = 1 / Yararlı Ömür Süresi
Normal Amortisman Oranı = 1 / 5 yıl = 0,20
Azalan Bakiyeler Amortisman Oranı = 0,20 x 2 = 0,40
Yıllık Amortisman = ((100.000 - 10.000) / 5) x 2 = 36.000 TL
Aylık Amortisman = 36.000 / 12 = 3.000 TL
Makinenin Kullanıma Başlama Tarihi: 07.06.2011
Makinenin 2011 yılında Kullanıldığı Süre: 7 ay
2011 Yılı Amortisman Tutarı = 3.000 x 7 = 21.000 TL
Makinenin yararlı ömrünün bittiği yılı takip eden yılda ayrılacak olan
= 3.000 x 5 = 15.000 TL
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Azalan Bakiyeler Yöntemi Amortisman Hesaplama Tablosu (TMS-16)
YILLAR
2011
2012
2013

2014

2015
2016
Toplam

Amortismana
Tabi Değer Birikmiş
Amotisman
90.000

Oran

Yıllık Aylık
Kıst
Amort. Birikmiş
Amort. Amort. Dönem Tutarı
Amort.

%40

36.000

3.000

7 Ay

21.000

21.000

21.600

1.800

-

21.600

42.600

12.960

1.080

-

12.960

55.560

7.776

648

-

7.776

63.336

11.664

972

-

11.664

75.000

36.000

3.000

5 Ay

15.000

90.000

90.000 - 36.000
%40
= 54.000
90.000
- 36.000 %40
21.600=32.400
90.000 - 36.000
- 21.600 %40
12.960 =
19.440
90.000 - 36.000
- 21.600 Tamamı
12.960 - 7.776
= 11.664
%40

90.000

Temmuz - Ağustos 2011

b-2) Azalan Bakiyeler Üzerinden Amortisman Yöntemi VUK’na
göre çözüm
Yıllık Amortisman Tutarı = Dönem başındaki defter değeri x (Normal
amortisman oranı x 2)
Normal Amortisman Oranı = 1 / Yararlı Ömür Süresi
Normal Amortisman Oranı = 1 / 5 yıl = 0,20
Azalan Bakiyeler Amortisman Oranı = 0,20 x 2 = 0,40
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Yıllık Amortisman Tutarları Tablosu (VUK)
YILLAR

Amortismana Tabi Değer Birikmiş Amotisman

Oran

Amort.
Tutarı

Birikmiş
Amort.

2011

100.000 x (0,20 x 2) x 0,40

%40

40.000

40.000

2012

(100.000 – 40.000) x 0,40

%40

24.000

64.000

2013

(100.000 – 40.000 – 24.000) x 0,40

%40

14.400

78.400

%40

8.640

87.040

Kalan
Tamamı

12.960

100.000

2014
2015

(100.000 – 40.000 – 24.000 –
14.400) x 0,40
(100.000 – 40.000 – 24.000 –
14.400 – 8.640)

Türkiye Muhasebe Standardı 16 ve VUK Karşılaştırma Tablosu
YILLAR
2011
2012
2013
2014
2015

VUK

STANDART

Ayrılan
Amortisman Tutarı

Ayrılan
Amortisman Tutarı

40.000
24.000
14.400
8.640
12.960

21.000
21.600
12.960
7.776
11.664
15.000

19.000
2.400
1.440
864
1.296
-15.000

100.000

90.000

10.000

2016
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TOPLAM

146

FARK

Açıklama: Türkiye Muhasebe Standardı 16 ve Vergi Usul Kanunu
amortisman hükümlerinin aynı örneğe, Azalan Bakiyeler Amortisman
Yöntemi ile yapılan hesaplamalar sonucunda; toplam fark 10.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni standardın hesaplamalarda kalıntı değeri maliyet değerinden düşürmesi, VUK’nun ise kalıntı değeri hiçbir şekilde
hesaplamalara dahil etmemesidir. Bunu TMS-16 ve VUK arasındaki temel
fark olarak nitelendirebiliriz. Bunun dışında gerçekleşen farklar standardın
amortismanı, makinenin kullanılmaya başladığı aydan itibaren başlatması
(Kıst Amortisman) ve ilk yılda ayrılmayan amortisman tutarını makinenin
yararlı ömrünün takip eden yıllarda dikkate almasıdır.

MALİ

ÇÖZÜM

Örnek uygulama 2 Çözüm:
a-1) Normal Amortisman Yöntemi TMS-16’ya göre çözüm
Yıllık Amortisman Tutarı = (Maliyet değeri – Kalıntı değer) / Tahmini
yararlı ömür
Maliyet Değeri = (280.000 + 20.000)
Yıllık Amortisman Tutarı = ((300.000 – 30.000) / 3) = 90.000 TL
Aylık Amortisman Tutarı = (90.000 / 12) = 7.500 TL
Makinenin Kullanıma Başlama Tarihi: 13.04.2011
(Buna göre 4’üncü, 5’inci, 6’ıncı, 7’inci, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu,
11’inci ve 12’inci aylarda makine kullanılmış kabul edilir.)
Makinenin 2011 yılında Kullanıldığı Süre: 9 ay
2011 Yılı Amortisman Tutarı = 7.500 x 9 = 67.500 TL
Makinenin yararlı ömrünün bittiği yılı takip eden yılda ayrılacak olan
= 7.500 x 3 = 22.500 TL
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Örnek Uygulama 2
SOA Anonim Şirketi yeni tasarladığı ürünü üretmek için sadece bu ürünün üretiminde kullanılabilen bir makineyi 28.03.2011 tarihinde 280.000
TL bedelle satın almış, ayrıca makinenin işletmeye taşınması ve montajı
için 20.000 TL gidere katlanmıştır. Makinenin montajı 13.04.2011 tarihinde tamamlanarak makine kullanılmaya başlanmıştır.
İşletme tasarladığı ürünü piyasada 3 yıl boyunca satabileceğini öngörmektedir, 3 yıl sonra ürünün üretimine son verilecektir. Bu nedenle işletme açısından makinenin yararlı ömrü 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre
içerisinde makineden toplam 400.000 Birim çıktı almayı hedeflemektedir.
Bunun 200.000 biriminin ilk yıl gerçekleşeceği var sayılmaktadır. İkinci ve
Üçüncü yıllarda ise 100.000’er birim üretilecektir.
Makinenin 3 yıl sonraki hurda değeri 30.000 TL olarak tahmin edilmiştir.
Maliye bakanlığının yayınladığı Amortisman Cetvelinde ise makinenin faydalı ömrü 3 yıl, yıllık amortisman oranı ise %33,33 olarak belirtilmektedir.
Uygulama örneğimizdeki veriler ışığında TMS-16 Normal, Azalan
Bakiyeler ve Üretim Miktarları Yönetimine göre amortisman hesaplamaları ve hesaplamaların Vergi Usul Kanununu ile karşılaştırması şu şekilde
olacaktır.
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Yıllık Amortisman Tutarları Tablosu (TMS-16)
Amort. Amort.
Kıst
Amort. Amort.
Yıllar
Esas
Süresi
Dönem
Oranı
Tutarı
Tutar
(yıl)
Amort.

2011
2012
2013
2014

270.000
270.000
270.000
-

3
3
3
-

%33,333
%33,333
%33,333
-

90.000
90.000
90.000
-

67.500*
90.000
90.000
22.500**

Birikmiş
Amort.

67.500
157.500
247.500
270.000

*2011 yılı amortisman tutarı = Kıst dönem 9 ay (7.500 x 9 ay =
67.500 TL)
**2014 yılı amortisman tutarı = 2011 kalan dönem 3 ay (7.500 x 3 ay
= 22.500 TL)
a-2) Normal Amortisman Yöntemi VUK’na göre çözüm
Yıllık Amortisman Tutarı = Maliyet değeri / Faydalı ömür süresi
Yıllık Amortisman Tutarı = (270.000 / 3) = 90.000 TL
Yıllık Amortisman Tutarları Tablosu (VUK)
Amort.
Amort.
Amort.
Amort.
Birikmiş
Yıllar
Esas Tutar Süresi (yıl)
Oranı
Tutarı
Amort.
2011
300.000
3
%33,33
100.000
100.000
2012

300.000

3

%33,33

100.000

200.000

2013

300.000

3

%33,33

100.000

300.000

Türkiye Muhasebe Standardı 16 ve VUK Karşılaştırma Tablosu
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Yıllar
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VUK

STANDART

Ayrılan Amort. Tutarı

Ayrılan Amort. Tutarı

Fark

2011

100.000

67.500

32,500

2012

100.000

90.000

10.000

2013

100.000

90.000

10.000

2014

-

22,500

-22,500

300.000

270.000

30.000

Toplam

MALİ
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Açıklama: TMS ile VUK uygulamalarına göre yapılan hesaplamalarda
toplam fark 30.000 TL’dir. Bu farkın nedeni birinci örnekte de belirttiğimiz
üzere VUK’nun iktisadi kıymetin faydalı ömrü sonundaki kalıntı (hurda)
değerini hesaplamalarda dikkate almamasından kaynaklanmaktadır.
Dönem arasındaki fark ise standardın kıst amortisman uygulamasının
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Görüleceği üzere VUK iktisadi kıymeti
2013 yılı hesaplamalarında tamamen itfa etmiştir. Standart ise ilk yılda
ayırmadığı yani kıst dönemden arta kalan amortisman tutarını 2014 yılında
gidere dönüştürmüş ve iktisadi kıymeti itfa etmiştir.
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b-1) Azalan Bakiyeler Üzerinden Amortisman Yöntemi TMS16’ya göre çözüm
Yıllık Amortisman Tutarı = Dönem başındaki defter değeri x (Normal
amortisman oranı x 2)
Normal Amortisman Oranı = 1 / Yararlı Ömür Süresi
Normal Amortisman Oranı = 1 / 3 yıl = % 33,333
Azalan Bakiyeler Amortisman Oranı = % 33,333 x 2 = % 66,666
Yıllık Amortisman = ((300.000 – 30.000) x % 66,666) = 180.000 TL
Aylık Amortisman = 180.000 / 12 = 15.000 TL
Makinenin Kullanıma Başlama Tarihi: 13.04.2011
Makinenin 2011 yılında Kullanıldığı Süre: 9 ay
2011 Yılı Amortisman Tutarı = 15.000 x 9 = 135.000 TL
Makinenin yararlı ömrünün bittiği yılı takip eden yılda ayrılacak olan
= 15.000 x 3 = 45.000 TL
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Azalan Bakiyeler Yöntemi Amortisman Hesaplama Tablosu (TMS-16)
Amort.
Tabi Değer
Yıllık
Aylık
Kıst
Amort. Birikmiş
YILLAR
Oran
Amort. Amort. Dönem Tutarı
Amort.
Birikmiş
Amort.
2011
2012

2013

270.000
270.000 180.000 =
90.000
270.000 –
240.000 =
30.000

%66,66
%66,66

180.000 15.000

9 Ay

135.000

135.000

60.000

-

-

60.000

195.000

%66,66 Tamamı

-

-

30.000

225.000

3 Ay

45.000

270.000

2014

15.000

Toplam

270.000
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b-2) Azalan Bakiyeler Üzerinden Amortisman Yöntemi VUK’na
göre çözüm
Yıllık Amortisman Tutarı = Dönem başındaki defter değeri x (Normal
Amortisman Oranı x 2 ≤ 0,50)
Normal Amortisman Oranı = 1 / Yararlı Ömür Süresi
Normal Amortisman Oranı = 1 / 3 yıl = % 33,333
Azalan Bakiyeler Amortisman Oranı = % 33,333 x 2 = % 66,666*
*Sonuç Azalan Bakiyeler Yönteminde üst limit olan % 50’yi geçtiğinden dolayı hesaplamalarda
% 66,666 oranı değil % 50 oranı kullanılacaktır.
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Yıllık Amortisman Tutarları Tablosu (VUK)
Amortismana Tabi Değer Amortisman
YILLAR
Oran
Birikmiş Amotisman
Tutarı
2011 300.000 x 0,50
%50
150.000
2012

(300.000 – 150.000) x 0,50

2013

(300.000 – 150.000 – 75.000)

Birikmiş
Amortisman
150.000

%50

75.000

225.000

Kalan
Tamamı

75.000

300.000
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Türkiye Muhasebe Standardı 16 ve VUK Karşılaştırma Tablosu

2011

VUK
Ayrılan
Amortisman Tutarı
150.000

STANDART
Ayrılan
Amortisman Tutarı
135.000

2012

75.000

60.000

15.000

2013

75.000

30.000

45.000

2014

-

45.000

-45.000

300.000

270.000

30.000

YILLAR

TOPLAM

FARK
15.000

Açıklama: Normal amortisman hesaplamaları için yapılan açıklamalarımız azalan bakiyeler içinde geçerlidir. Tek fark dönem amortisman giderlerinde meydana gelen ve kalıntı değer dışında kalan farkın temel nedeni
VUK uygulamasında Azalan bakiyeler yönteminde üst limit (% 50) oranını kullanmayı zorunlu kılmasıdır.
c-) Üretim Miktarları Yöntemi TMS 16’ya göre çözüm
Amortisman Oranı = (Maliyet değeri – Kalıntı değer) / Varlığın tahmini yararlı ömrü boyunca üreteceği tahmini üretim miktarı
Amortisman Oranı = ((300.000 – 30.000) / 400.000 Br) = 0,675 TL/Br
Yıllık Amortisman Tutarı = Amortisman Oranı x Yıllık Üretim Miktarı
Üretim Miktarı Yöntemi Amortisman Hesaplama Tablosu (TMS-16)
Üretilen
Yıllık
Amort.
Birim
Amort.
Oranı
Sayısı
Tutarı

2011
200.000
2012
100.000
2013
100.000
2014
Toplam

0,675
0,675
0,675

Ayrılan
Aylık Kıst
Amort.
Amort. Dönem
Tutarı

135.000 11.250
67.500
67.500
11.250

9 Ay 101.250*
67.500
67.500
3 Ay 33.750**
270.000

Birikmiş
Amort.
101.250
168.750
236.250
270.000

*2011 yılı amortisman tutarı = Kıst dönem 9 ay (11.250 x 9 ay = 101.250 TL)
**2014 yılı amortisman tutarı = 2011 kalan dönem 3 ay (11.250 x 3
ay = 33.750 TL)
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Yıllar
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Açıklama: VUK’nda Üretim Miktarları Yöntemine göre amortisman
hesaplaması öngörülmediğinden VUK ile Standardın karşılaştırması yapılamamaktadır.
d) Türkiye Muhasebe Standardı 16’nın Öngördüğü Yöntemlerin
Karşılaştırılması
Normal ile Azalan Bakiyeler Yönteminin Karşılaştırma Tablosu
Normal Amortisman
Azalan Bakiyeler
Yıllar
Fark
Yöntemi
Yöntemi
2011
67.500
135.000
-67.500
2012
90.000
60.000
30.000
2013
90.000
30.000
60.000
2014
22,500
45.000
-22.500
Toplam
270.000
270.000
0
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Normal ile Üretim Miktarı Yönteminin Karşılaştırma Tablosu
Normal Amortisman
Üretim Miktarı
Yıllar
Fark
Yöntemi
Yöntemi
2011
67.500
101.250
-33.750
2012
90.000
67.500
22.500
2013
90.000
67.500
22.500
2014
22,500
33.750
-11.250
Toplam
270.000
270.000
0
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Azalan Bakiyeler ile Üretim Miktarı Yönteminin Karşılaştırma
Tablosu
Azalan Bakiyeler
Üretim Miktarı
Yıllar
Fark
Yöntemi
Yöntemi
2011
135.000
101.250
33.750
2012
60.000
67.500
-7.500
2013
30.000
67.500
-37.500
2014
45.000
33.750
11.250
Toplam
270.000
270.000
0
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3.SONUÇ
İşletmeler için Amortisman Uygulamaları gerek dönem gideri olarak
dikkate alınarak iktisadi kıymetin yenilenebilmesi için fon oluşturması açısından (işletmenin sürekliliği ilkesi gereği), gerekse üretim işletmelerinde
üretilen mamulün maliyetine ilave edilmesinden gerekse de bir yıldan daha
fazla bir dönemi ilgilendirmesinden dolayı son derece önemli bir konudur.
16 nolu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS-16) Maddi duran varlıklarda amortisman uygulamalarını açıklamaktadır. Standart ile mevcut
uygulamalar arasında, Amortismana Tabi Tutar’ın belirlenmesinde, Amortisman Süresi ve Oranı’nda, Amortisman Yöntemlerinde, yöntemlerin
uygulanmasında farklılıklar görülmektedir. Bunlardan en temel olanları,
Standardın Amortismana Tabi Değer’in belirlenmesinde Kalıntı Değeri
dikkate alması, tüm maddi duran varlıklar için Kıst Amortisman Uygulamasını benimsemesi ve Amortisman hesaplamalarında Üretim Miktarı
Yöntemini de bir amortisman yöntemi olarak önermesidir.
Amortisman uygulamaları neticesinde işletmeler seçmiş oldukları yönteme göre, daha fazla veya daha az dönem gideri yazabilirler, üretilen mamulün maliyetini düşürebilirler/arttırabilirler, ödeyecekleri vergi tutarını
öteleyebilirler. Bunları yaparken temel alacakları ölçü işletme açısından en
uygun olan yöntemin uygulanmasıdır. Bu nedenle Muhasebe uygulayıcısının amortisman konusunu tüm yönleriyle bilmesi gerekmektedir.
2013 hesap döneminden başlamak üzere muhasebe uygulamalarında Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama
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Açıklama: Yukarıdaki tablolarda standardın öngördüğü amortisman
yöntemlerine göre yapılan hesaplamaların karşılaştırması verilmiştir. Görüleceği üzere her yöntemde dönemler itibariyle ayrılan amortisman tutarları farklılıklar sergilemektedir. Bu farklılıklar amortisman yöntemlerinden
birinin diğerlerine tercih edilmesi durumunda işletme açısından, dönemin
amortisman giderini artırabilir/azaltabilir; üretilen mamulün birim fiyatını
artırabilir/azaltabilir; bunların bir sonucu olarak da ödenecek vergiyi artırabilir/azaltabilir ve ödenecek vergiyi öteleyebilir. İşletme yönetimi bu
hesaplamaları yaparak işletme açısından en uygun yöntemi belirleyip uygulamak zorundadır.

153

MALİ

ÇÖZÜM

Standartları’na uymak ve uygulamak zorunlu olacaktır. (6102 Sayılı Kanun 64-88 md.) Standartlar ile Vergi mevzuatı arasındaki farklılıkların uygulama zorlukları doğuracağı açıktır. Vergi mevzuatındaki düzenlemelerin
muhasebe standartları ile uyumlu hale getirilmesi hem muhasebe uygulayıcılarına hem de finansal tablo kullanıcılarına kolaylıklar sağlayacaktır.
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Tablo1- Amortisman Ayırma Koşullarında Farklılıklar
VUK AMORTİSMAN
TMS-16 AMORTİSMAN
UYGULAMASI
UYGULAMASI
a) İşletmede bir yıldan fazla
a) İşletmede bir yıldan veya bir faaliyet
kullanılma.
döneminden fazla kullanılma.
b) Yıpranma, aşınma veya kıymetten b) Yıpranma, aşınma veya kıymetten
düşmeye maruz bulunma.
düşmeye maruz bulunma.
c) Aktife kayıtlı olmalı (Envantere c) Aktife kayıtlı ve kullanıma hazır olmadahil olma; İktisadi kıymetin envan- lı.
tere dahil olması hem fiilen işletmenin
tasarrufunda bulunmasını hem de envantere kayıtlı olmasını ifade eder.) ve
kullanıma hazır olmalı.
d) İktisadi kıymetin değerinin belli bir d) Bir varlığın maddi duran varlık olarak
tutarı (2011 yılı için 700 TL) aşması. sınıflandırılması için herhangi bir rakamsal sınırlandırma yoktur.
e) Satış amaçlı maddi duran varlıklar- e) Satış amaçlı maddi duran varlıklarla,
la, gelecekte ekonomik yarar beklen- gelecekte ekonomik yarar beklenmeyen
meyen duran varlıklarda amortisman duran varlıklarda amortisman ayırma işayırmaya devam edilebilir.
lemi durdurulur.
f) Parçalara ayırarak ya da gruplan- f) Parçalara ayırarak ya da gruplandıradırarak amortisman ayırma ile ilgili rak amortisman ayırmak mümkündür.
düzenleme bulunmamaktadır. Ancak
birlikte değerleme yapılabilmektedir.
g) Amortisman ayırmak ihtiyaridir. g) Amortisman ayrılmaması gibi bir duMükellefler isterlerse amortisman rum söz konusu değildir. Zira standartlaayırmayabilirler, ancak ayırmadıkları rın amacı işletmelerin gerçek durumunu
amortismanı sonraki dönemlerde de tüm yönleriyle ortaya koymaktır.
ayıramazlar.
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Tablo3 - Amortisman Oranı ve Süresinde Farklılıklar
VUK AMORTİSMAN
TMS-16 AMORTİSMAN
UYGULAMASI
UYGULAMASI
a) VUK’da yapılan değişiklikle “ya- a) Amortisman süresi yararlı ömür
rarlı ömür” amortismana esas süre veya üretim miktarına göre belirleolmasına rağmen, yayınlanan liste- nir. İktisadi kıymetin yararlı ömrü
deki ekonomik ömürlere uyulması işletme yönetimi tarafından tahmin
gerekmektedir.
edilir. Amortisman oranlar��������
ı�������
nın seçimi, i����������������������������
ş���������������������������
letmenin varlığın kullanılmasında elde ettiği faydayı yansıtacak şekilde belirlenmelidir. Varlığın
kullanım sekli değiştiğinde (vardiya
sayısı artığında, kullanım yeri değiştiğinde) amortisman oranları da değiştirilmelidir.
b) Yararlı ömür sadece “yıl” bazında b) Yararlı ömür “yıl” veya “üretim
belir-lenmektedir.
birimi” bazında belirlenebilmektedir.
c) Yararlı ömür olağanüstü durumlar c) Yararlı ömür ve kalıntı değer tahdışında sabittir.
mini her yıl gözden geçirilerek, değişiklikler yansıtılmak zorundadır.
d) Azalan Bakiyeler Yönteminde d) Azalan Bakiyeler Yönteminde
amortisman oranı Normal Amortis- amortisman oranı Normal Amortisman oranının iki (2) katıdır. Ancak man oranının iki (2) katıdır. Oranın
bu oran hiçbir zaman %50’yi aşa- uygulanmasında herhangi bir sınırlamaz.
ma yoktur.
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Tablo2 - Amortismana Tabi Tutarda Farklılıklar
VUK AMORTİSMAN
TMS-16 AMORTİSMAN
UYGULAMASI
UYGULAMASI
a) Amortismana konu değer varlığın a) Amortismana konu değer varlığın
maliyet bedelidir.
maliyet bedelinden kalıntı değer düşüldükten sonraki tutardır.
b) Varlığı elde ederken ortaya çıkan b) Varlığı elde ederken ortaya çıkan
vade farkları, varlığın maliyetine dahil vade farkları, varlığın maliyetine dahil
olduğu için vade farkını içeren toplam edilmediği için vade farksız tutar üzetutar üzerinden amortisman ayrılmak- rinden amortisman ayrılmaktadır.
tadır.
c) MDV’ın elde edildiği döneme c) Varlığı elde etme ile ilgili finans(sonraki dönemlerde isteğe bağlı) ait man giderlerinin maliyete verilmemefinansman giderlerinin maliyete eklen- si gerektiği için (özellikli varlıklar hamesi gerektiği için amortismana konu riç) finansman giderlerini içermeyen
değer her koşulda finansman giderleri- maliyet bedeli üzerinden amortisman
ni içermektedir.
ayrılmaktadır.
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Tablo4 - Amortisman Tutarının Hesaplanmasında Farklılıklar
VUK AMORTİSMAN
TMS-16 AMORTİSMAN
UYGULAMASI
UYGULAMASI
a) Kıst amortisman uygulaması
a) Tüm Maddi Duran Varlıklar için
yalnızca Binek Otomobiller için
kıst amortisman geçerlidir.
geçerlidir.
b) Amortisman ayrılmaya Binek Oto- b) Amortisman ayrılmaya maddi dumobilin alındığı aydan başlanılır ve
ran varlık kullan�����������������������
ı����������������������
labilir hale geldiğinalındığı ay kesri tam sayılır.
de başlanılır ve ay kesri tam sayılır.
c) İlk dönem ayrılmayan amortisman c) İlk dönem ayrılmayan amortisman
tutarı son yılın amortisman tutarına
tutarı varlığın ömrünün bittiği dönemi
ilave edilir.
takip eden ilgili aylar dikkate alınarak
yansıtılır.
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Tablo5 - Amortisman Yönteminde Farklılıklar
VUK AMORTİSMAN
TMS-16 AMORTİSMAN
UYGULAMASI
UYGULAMASI
a) Kullanılabilecek yöntemler, Normal a) Kullanılabilecek yöntemler Normal
Amortisman Yöntemi, Azalan Bakiye- (doğrusal) Amortisman Yöntemi, Azaler Üzerinden Amortisman Yöntemi lan Bakiyeler Yöntemi ve Üretim Mik(Hızlandırılmış) ve istisnai durumlarda tarı Yöntemi’dir.
Fevkalade Amortisman Yöntemidir.
Üretim Miktarı Yöntemi öngörülmemiştir.
b) Bir maddi duran varlık için Nor- b) Gelecekteki ekonomik yararların
mal Amortisman Yöntemi’ne göre beklenen tüketim biçiminde bir değiamortisman ayrılmaya başlandıktan şiklik olmadıkça seçilen amortisman
sonra Azalan Bakiyeler Yöntemi’ne yöntemi değiştirilmemeli ve tutarlı
geçiş yapılamaz. Ancak Azalan Baki- olarak uygulanmalıdır. Beklenen tükeyeler Yöntemi kullanılırken Normal tim biçimi değişirse amortisman yönAmortisman Yöntemi’ne dönülebilir. temi de değiştirilebilir.
c) Azalan Bakiyeler Yöntemi’ni Sade- c) Tüm işletmeler defterlerini TMS/
ce Bilanço Usulüne göre defter tutan TFRS’ye göre tutup, finansal tablolamükellefler uygulayabilirler.
rını TMS/TFRS ye göre hazırlamaya
başladıklarında standartların ön gördüğü hükümleri uygulayacaklardır.
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ESKİ VE YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE
MALİ DURUMU BOZULAN ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM
KURULUNUN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI
Soner ALTAŞ*

1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 324. maddesi, anonim şirketin esas sermayesinin karşılıksız kalması ve borca batık olması halinde alınması gereken tedbirleri
düzenlemekte ve bu konuda yönetim kuruluna önemli görevler yüklemektedir. Ancak, anılan maddede yer alan bazı belirsizlikler ve konunun uygulamada yeterince bilinmemesi, bu hükmün işlerliğini zayıflatmakta, bu
madde kapsamında olan şirketlerin gerekli tedbirleri zamanında almaları
çoğu kez mümkün olamamaktadır(TÜRK, 1999, 3).
Anonim şirketin mali durumunun bozulmasına ve bu konuda alınacak
tedbirlere 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 13.02.2011) (YTTK)1’nda da yer verilmiştir. Anonim
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji 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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Öz
Gerek 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda gerekse 6102 sayılı
yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, anonim şirketin sermayesinin kaybına ve
borca batıklığına özel önem verilmiş, şirketin mali durumunun bozulması
kademeli bir şekilde ele alınarak bunlara özgü tedbirler sıralanmıştır. Yeni
TTK’da ise hem eski hükümler korunmuş, hem de uygulamada karşılaşılan sorunlar çerçevesinde yeni kurallar öngörülmüş, diğer kanunlarda ve
Avrupa Birliği mevzuatında yapılan değişiklikler dikkate alınmış, böylece
ilgililerini menfaatlerinin en geniş şekilde korunması amaçlanmıştır. İşte
bu çalışmada, sermayenin kaybedilmesi ve borca batıklık halinde anonim
şirket yönetimi ve yetkili organları tarafından alınacak tedbirler ve yapılacak işlemler, eski ve yeni Kanun hükümleri çerçevesinde, ele alınmıştır.
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şirket yönetim kurulunun, şirket sermayesinin kaybedilmesi veya şirketin
borca batık olması hallerine ilişkin görev ve yetkileri, YTTK’nın 376 ile
377. maddelerinde düzenlenmiştir. Bunlardan, 376. madde, ETTK’nın 324.
maddesi yerine geçmiş ve eski hükümler bir ölçüde korunmuştur. Buna
karşılık, YTTK’da, uygulamada sıkça rastlanılan sorunlar dikkate alınarak
yeni kurallar da öngörülmüştür(Komisyon Raporu). Öte yandan, 6762 sayılı Kanundaki 324 üncü maddenin bilânço hukukuna uymayan hükümleri
düzeltilmiş; İcra ve İflâs Kanununda yapılan değişiklikler, AET’nin İkinci
Yönergesi ve kaynak İsviçre Borçlar Kanunu’nun 725. maddesine yapılan ekler dikkate alınmış; böylece paysahiplerinin, alacaklıların, sermaye
piyasası aktörlerinin yatırımları ve genel ekonomik menfaatleri koruma
altına alınmıştır. Yine, yönetim kurulunu, borca batıklık halinde şirketin
iflâsına karar verebilmesi için, mahkemeye başvurmak zorunluluğundan
kurtaran bir çareye2 de,YTTK’da yer verilmiştir(Komisyon Raporu).
Dolayısıyla, bu çalışmamızda, anonim şirketin mali durumunun bozulması, bir başka deyişle esas sermayenin kaybedilmesi ve borca batıklık
halinde alınacak tedbirler ve yönetim kurulunca yerine getirilmesi lazım
gelen işlemler, öncelikle 6762 sayılı ETTK ışığında izah edilecek, sonrasında da YTTK’nın konuya ilişkin düzenlemeleri ele alınacaktır.
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2. 6762 SAYILI (ESKİ) TTK’YA GÖRE YÖNETİM KURULUNUN
ŞİRKET SERMAYESİNİN KAYBI VE BORCA BATIK OLMA
HALİNDEKİ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ:
Anonim şirketin mali durumunun bozulması ve esas sermayesinin karşılıksız kalması, “esas sermayesinin değişmezliği ilkesi”ni zedeleyen ve
alacaklıların tahsilini güçleştiren bir durumdur. ETTK’nın 324. maddesi,
şirketin mali durumunun bozulması halini üç kademeli olarak ele almış ve
bu hallerde şirket yönetim kurulu ve genel kurul tarafından alınması gereken tedbirleri yine kademeli bir şekilde belirtmiştir. Buna göre, şirketin
mali durumun bozulmasına ilişkin haller şunlardır:
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2 Komisyon raporunda sözkonusu düzenlemeye ilişkin olarak “Bu çare, şirketi batık durumdan çıkaracak kadar, şirket alacaklısının, alacaklarının diğer bütün alacakların kanûnen
tabi oldukları sıraların altına gitmesini kabul etmeleridir. Bu suretle en arka sıraya giden
alacaklar, silinmedikleri için, arkaya gitmeyi kabul eden alacaklıların bu beyanı şirketin
bilançosunu değiştirmez. Borca batıklık durumu varlığını sürdürüp şirket iflâs ederse, diğer
alacaklılar iflâs paylaşımında alacaklarını tam olarak almadan, sırada arkaya giden alacaklıya bir ödeme yapılmaz, yani bu alacaklı garameye katılmaz.” denilmektedir.
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1. Son yıllık bilançodan şirket esas sermayesinin yarısının karşılıksız
kaldığının tespit edilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan ara bilançodan esas sermayenin üçte
ikisinin karşılıksız kaldığının tespit edilmesi,
3. Şirket aktiflerinin alacaklılarının alacaklarının karşılanmasında yetersiz kalmasıdır.
Dikkat edileceği üzere, ilk iki halde, özkaynakların esas sermayesinin
yarısına veya üçte biri düzeyine inmesi sözkonusu olmakta, üçüncüsünde ise özkaynakların tamamen yitirilmesinden başka, şirket borçlarının
aktiflerinden fazla olması, yani ortaklık aktiflerinin borçlarını karşılamaya yetmemesi gerekir. Bu nedenle, (1)inci ve (2) nci gruba giren durumlara “sermaye kaybı”, (3)üncü gruptaki duruma da “borca batıklık” da
denilmektedir(Türk, 1999, 3-7).

3 Kılıç’a göre “Yönetim kurulu, TTK m.324/f.1 hükmünde belirtilen görevini yerine getirmediği takdirde veya bu görevin yerine getirilmesinde özen borcunu ihmal etmesi durumunda (bilançodaki kayıtların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tetkikinin yapılmaması
vb.) şirket tüzel şahsiyetine karşı TTK m 336/f1 bend 5 hükmü uyarınca yasada düzenlenen
görevini yerine getirmemiş olarak kabul edilecektir. Bunun yanında, şirket yönetim kurulu,
genel kurulun yapılacağı tarihe kadar, şirket sermayesindeki ½ kaybın daha yüksek oranlara
çıkmaması için gerekli tedbirleri de almak zorundadır. Yönetim kurulunun toplanıp karar
alamaması veya zararın büyümemesi yönünde gerekli tedbirleri almaması, kanuni görevlerini yerine getirmede kusurunun bulunduğuna delalet edecektir. Bunun yanısıra, genel kurulca
alınacak tedbirleri yerine getirmede ihmali olması halinde de yönetim kurulunun sorumluluğuna gidilebilecektir.”

Temmuz - Ağustos 2011

2.1. Şirket Esas Sermayenin Yarısının Karşılıksız Kalması :
ETTK’nın 324. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, “son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığının anlaşılması durumunda”, yönetim kurulu derhal toplanmak ve bu durumu genel kurula
bildirmek zorundadır. Ancak, genel kurul, anonim şirketlerde devamlılık
arz etmeyen ve çağrı üzerine toplanıp karar alan bir organdır. Bu itibarla,
anılan hükmü, “yönetim kurulunun şirketin dönem sonu bilançosunu dikkatli bir şekilde değerlendirip yorumlaması ve esas sermayenin yarısının
karşılıksız kaldığını anlaması durumunda derhal toplanarak bu konuyu
müzakere etmesi ve vakit geçirmeksizin şirket genel kurulunu tek maddelik
gündemle olağanüstü toplantıya davet etmesi gerektiği” şeklinde anlamak
daha doğru olacaktır. Peki bu konuda yönetim kurulunun yazılı bir karar
alması gerekir mi? Madde metninde açıkça yer verilmese dahi, ETTK’nın
324. maddesinin getirdiği yükümlülüklerinin ifa edildiğini ispat etmesi3 ve
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daha da önemlisi durumun genel kurula bildirilmesi -toplantıya çağrılması- gerekliliğinden hareketle, yönetim kurulunun bu konuda yazılı karar
alması gerektiği kanısındayız.
Diğer yandan, ETTK, konunun genel kurula bildirilmesini şart koşmakla birlikte, genel kurulun bu konuda ne yapacağına bir açıklık getirmemiştir. DOĞANAY, bu durum üzerine toplanacak genel kurulun “ya sermaye
tezyidine (apel) veya şirketin feshine dair bir karar alacağı ya da şirketin
sermayesi ile aynen devamını kararlaştıracağı” görüşündedir(Doğanay,
1981, 758). Ancak, biz bu görüşün tamamına katılmamaktayız. Zira, anılan öneriler, şirketin aciz halinde bulunması ve esas sermayenin 2/3’ünün
kaybı halinde alınması gereken tedbirlerdir. Oysa, sermayenin yarısının
karşılıksız kalması durumu, sadece bilanço verileri esas alınarak belirlenmektedir. Bu yönüyle de, bilanço verileri iyice analiz edilmediğinde yanlış
yorumlamalara sebebiyet verebilecektir. Örneğin, sözkonusu durum, süreklilik arzetmeyip sadece o dönem işlerin iyi gitmemesinden kaynaklanmış da olabilir. Hal böyle iken, genel kurulun, sadece bilanço verilerini
esas alıp, sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığı gerekçesiyle şirketin
feshini kararlaştırması yerinde bir davranış olmayacaktır.
Kanımızca, bu konuda genel kurula düşen görev, sermayenin kısmen
kaybı sorununu ve yönetim kurulunun bu konudaki çalışmalarını dikkatli
ve düzenli bir şekilde takip etmesi ve mali durumun iyileştirilmesine yönelik tedbirlere dayanak oluşturacak kararları almasıdır. Zira, bu hüküm
ile amaçlanan, ihtiyatlılık ilkesi gereği genel kurulun, dolayısıyla da pay
sahiplerinin şirketin mali durumundan haberdar edilmesidir.
Bu yönüyle, 324. maddesinin birinci fıkrası hükmü, pay sahiplerinin
çıkarlarını ön planda tutaktadır(Türk, 1999, 3). Buna rağmen, şirketin mali
durumu düzelmiyor hatta aciz halinde bulunulduğunu gösteren emarelerle
karşılaşılıyorsa, ETTK’nın 324. maddesinin ikinci fıkrasına göre hareket
edilmelidir.
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2.2. Şirketin Aciz Halinde Bulunduğu Şüphesini Uyandıran Emarelerin Mevcut Olması ve Şirket Esas Sermayesinin Üçte İkisinin Karşılıksız Kalması :
ETTK’nın 324. maddesinin ikinci fıkrasında “Şirketin aciz halinde bu-

lunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa idare meclisi aktiflerin
satış fiyatları esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, umumi heyet bu sermayenin
tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile iktifaya karar vermediği
takdirde şirket feshedilmiş sayılır.” denilmiştir.
Fıkra hükmünden de anlaşılacağı üzere, yönetim kuruluna yüklenen görevin doğduğu an, şirket esas sermayesindeki üçte ikilik kaybın
tespit edildiği an olmayıp, şirketin aciz halinde bulunduğunu gösteren
emarelerin ortaya çıkma zamanıdır. Şirketin aciz halinde bulunduğu
şüphesini uyandıran emareler farklılık arzedebilir. Bu emarelere örnek olarak; “Şirketin seri icra ve iflas takiplerine maruz kalması, çalışanların ücretlerinin devamlı olarak ödenmemesi, şirket tarafından keşide
edilen kıymetli evrakın (çek, bono) karşılıksız kalması, şirketin kredibilitesinin kesilmesi, şirket borçlarının (vergi, sigorta, ticari borçlar) ödenmemesi” gösterilebilir(Kılıç, 2011, 3).
Dolayısıyla, şirketin aciz halinde bulunduğunu gösteren emarelerin var olması durumunda, yönetim kurulu, aktiflerin satış fiyatlarını
esas alarak bir ara bilançosu, başka bir deyişle, mal varlığı bilançosu
düzenler(Eriş, 1995, 248). Bu bilanço, “açıklık ve doğruluk” esasları
uyarınca bilançolarda hakim olması gereken genel ilkelere göre hazırlanacak olmakla birlikte, bilançoda aktifler maliyet bedeli ile değil
rayiç değerleri ile gösterilir4 (Eriş, 1995, 253-254).
Bu manada, ara bilanço, son yıllık bilançodan farklılık arzetmektedir.
Zira, yıllık bilanço, bir sonuç açıklama bilançosu olup, şirketin bir yıllık
faaliyetlerinin sonucunu ve varsa kârını göstermektedir. Böyle bir bilançoda, aktif ve pasiflerin karşılaştırması yapılamaz. Ara bilançonun düzenleniş
amacı ise değişiktir, bu bilanço bir anlamda şirketin “mal varlığını tespit
bilançosu”dur(Eriş, 1995, 248; Pekcanıtez, 1991, 32). Bu yönü itibariyle
de, şirketin aktiflerinin pasifleri ile karşılaştırılmasını esas almaktadır.
Hazırlanan ara bilançoda, şirket sermayesinin 2/3’ünün kaybedildiğinin tespit edilmesi halinde, yönetim kurulu vakit geçirmeksizin genel ku4
Yargıtay 11.HD’nin 23.6.1994 tarih, E.7296/K.5353 sayılı kararında “TTK.nun
324üncü maddesi uyarınca değerlendirme yapabilmek için, bilirkişi kurulunda, en az ortaklık muhasebe işlerinden anlayan bir uzman kişinin bulunması gerekir.” denilmiştir.
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rulu olağanüstü toplantıya çağırmalıdır. ETTK’nın 324. maddesinin ikinci
fıkrası ile, genel kurula, bu konuda seçimlik iki yol tanınmıştır :
- Birincisi, azalan nispette sermayenin tamanlanmasına karar vermek5
(Doğanay, 1981, 758-759; Eriş, 1995, 250-253),
- İkincisi ise kalan üçte bir (1/3) sermaye ile iktifaya karar vermek6,
bir başka deyişle sermaye azaltımı yolunu tercih etmektir. Kalan üçte bir
ile yetinme kararı öğretide genellikle “esas sermaye indirimi kararı” olarak
anlaşılmaktadır(Türk, 1999, 6).
Ancak, esas sermayenin tamamlanması konusunda çeşitli görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Örneğin; kimi yazarlar “sermaye artımına gidilmeksizin pay sahiplerinin taahhütlerinin artırılmasının bu amaca hizmet edeceğini belirtmekte -genel kurulun oybirliği ile karar almasını gerektirmesi
nedeniyle uygulama alanı dar olan ve fazlaca tercih edilmeyen bir yoldur-“,
diğer bir kesim “esas sermaye indirimi ile birlikte –aynı zamanda- sermaye
artırımına gidilmesi gerektiği” görüşünü savunmakta, bazı yazarlar “esas
sermayenin tamamlanmasını sadece bir sermaye artırımı kararı olarak nitelendirmekte”, kimi yazarlar ise “böyle bir durumda tek başına sermaye artırım yoluna gitmenin mümkün olamayacağını” ifade etmektedirler7(Türk,
1999, 6).
Görüldüğü üzere, bu konuda alınması gereken tedbirler, yoruma ve
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5 Yargıtay TD’nın 2/4/1970 gün ve E.1970/1123, K.1347 sayılı kararında “Bir anonim
şirket sermayesinin üçte ikisinin karşılıksız kaldığı anlaşıldığı bir sırada (ETTK’nın 324/f.2
hükmüne göre) şirketin yapacağı şey, evvela şirket esas sermayesini o anda mevcut özvarlığı seviyesine indirecek veya sermaye bakiye borçlarını henüz ödememiş olan hissedarlara
sermayeyi tamamlatmak suretiyle hisse senetlerinin nominal değerleri ile gerçek değerlerini denk bir hale getirdikten sonra, ancak sermaye tezyidi (artırımı) yoluna gidecektir. Sermayeyi öz varlığı seviyesine indirmeden veya sermaye borçlarını ödettirmeden doğrudan
doğruya sermaye artırılması yoluna gidilemez. Aksi halde, yani bu iki yoldan birinin yerine
getirilmemesi halinde şirketin feshedilmiş sayılması gerekeceği TTK.nun 324/f.2 açıklığı
icabıdır.” denilmiştir. Ayrıca Bkz.Yargıtay 11.HD’nin 22.10.1991 tarih, E.1171/K.5580 sayılı kararı.
6 Genel kurul sermayenin kalan üçte biri ile devama karar verse ve şirketin sermaye
azaltımına gitmesi gerekse bile bu her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü ETTK.m.272’ye
göre anonim şirketin esas sözleşmesinde yazılı sermaye miktarı 50.000.-TL’nin altında olamaz. Eğer şirketin bilanço açığı sonucu elinde kalan aktifleri 50.000.-TL’nin altında ise
sermaye azaltımına gidilemez.
7 ETTK’nın sermaye artırımında aradığı yegane koşul, önceki sermayenin muvazaasız
olarak tamamen ödenmiş olmasıdır. Bunun dışında, sermayenin varlığını koruyup korumaması gibi bir şart aramamaktadır. Bazı şirketlerin esas sermaye artırımında önce, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’ndan izin almış olma şartı saklıdır.

tartışmaya açıktır. Ancak, biz “sermayenin tamamlanması” kavramının
bir anlamda “sermaye artırımı”na benzemekle birlikte sebep-sonuç ilişkisi yönünden farklı olduğu, nitekim yasa koyucunun “sermayenin tamamlanması” ifadesini özellikle kullandığı, bu itibarla, şirket genel kurulunun
sermaye azaltımına gitmeksizin doğrudan sermayenin tamamlanması kararı alabileceği kanısındayız. Kaldı ki, Yargıtay TD.nin 2/4/1970 tarih ve
E.1123/K.1347 sayılı kararında “Anonim ortaklık sermayesinin üçte ikisini kaybetmişse, böyle bir ortaklığın genel kurulu sermayenin artırılmasına karar veremez. Fakat, ortaklık genel kurulu ortaklığın sermayesinin
tamamlanmasına veya mevcut üçte bir sermaye ile iktifaya yahut ortaklığın feshine karar verebilir.” denilerek, “sermaye artırımı” ile “sermayenin
tamamlanması” arasındaki farka vurgu yapılmıştır.
Esas sermayenin üçte ikisinin kaybı ile ilgili olarak bilinmesi gereken
diğer bir husus da, ara bilançodan sermayenin üçte ikisinin kaybedildiğinin
anlaşılmasına karşılık, genel kurulun hiç toplanmaması veya toplanmakla
birlikte yukarıda sayılan iki yoldan birine karar vermemesi durumunda şirket feshedilmiş sayılacak olmasıdır(ETTK, m.324/f.2). Yargıtay TD.nin
2/4.1970 tarih, E.1123/K.1347 sayılı kararına göre, genel kurul, bu iki
yol dışında üçüncü bir seçenek olarak doğrudan şirketin feshine de
karar verebilir. Ancak, anonim şirketin üçte iki oranında sermayesini
kaybetmesi, kendiliğinden ortaklığın feshini gerektirici bir sebep değildir. (Yargıtay 11. HD’nin, 28.10.1982).
Peki, hazırlanan ara bilançodan, şirketin sermayesinin üçte ikisi
değil de daha az oranda bir kısmının –örneğin; % 20 ya da %30’ununkarşılıksız kaldığı anlaşılıyorsa, sermaye artırımı yapılacak mıdır ya
da yapılacaksa nasıl bir yöntem izlenecektir? Bu konuya, yargı kararlarında ve öğretide değinilmemiştir. ETTK’nın 324. maddesinin ikinci
fıkrası hükmü, sadece esas sermayenin üçte ikisinin kaybı halinde sermayenin tamamlanmasını öngörmekte, bunu da bir zorunluluk değil,
seçimlik bir yol olarak belirtmektedir.
Dolayısıyla, esas sermayesinin üçte ikisinin altındaki bir kısmını –
örneğin; %20’sini veya üçte ikisinin altında kalan bir oranı- kaybeden
anonim şirketler için sermayenin tamamlanması yönünde bir zorun-
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luluk yoktur. Ancak, buna mani bir hüküm de bulunmamaktadır. Bu
itibarla, kanunda öngörülen kritik sınıra (2/3) ulaşılmamış olsa dahi,
şirket genel kurulunun, sermayenin kayıp oranında tamamlanmasına
veya bunun fevkinde artırılmasına karar verebileceği kanısındayız8.
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8 Ancak, sermaye artırım kararı alabilmek için önceki sermayenin tamamen ödenmiş olması gerekir. Zira, ETTK.nun 391. maddesinde “esas sermayeye karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödenmedikçe, umumi heyet yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle
sermayenin artırılmasına karar veremez” denilmektedir. Bu nedenle, sermaye artırım kararı
alınmadan önce, sermaye taahhüt borçlarını henüz ödememiş olan paysahiplerine, sermaye taahhütlerinin tamamlatılması gerekir. Bunun yanında, ETTK’nın 273üncü maddesi
gereğince çıkarılan ve 15 Mart 2006 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,
İç Ticaret 2007/1 sayılı Tebliğ’de belirtilen şirketlerin –esas sermaye artırımı anasözleşme değişikliğini gerektirdiğinden- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin almaları gerekir.
ETTK, esas sermaye artırımı için, bu iki koşul dışında başkaca bir şart aramamaktadır.
Ancak, uygulamada, bazı Ticaret Sicil Memurlukları’nın -15Temmuz 2003 tarih ve 25179
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Ticaret 2003/3 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tebliği- gereği esas sermaye artırım kararlarının tescilinde aranan YMM veya SMM raporunun 5.A maddesinde yer alan “Son mizana göre özvarlığın hesaplanması ve sermayenin
varlığını koruyup korumadığı hakkında bilgiler” kısmına takılarak, sermayenin varlığının
korunmasını bir koşul olarak değerlendirdikleri ve “sermayenin varlığını korumadığı” şirketlerin esas sermaye artırım kararlarının tescilinden imtina ettikleri dile getirilmektedir.
Oysa, anılan Tebliğin içeriğinde esas sermaye artırımı için “sermayenin varlığını koruması”
gibi bir koşul getirilmemektedir. Tebliğ’de bu konuya ilişkin olarak yer alan husus, ticaret sicili memurluklarının, “Sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliğinde önceki
sermayenin ödendiğini gösteren bu Tebliğin 3 numaralı ekinde belirtilen örneğe uygun Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu”nu isteyecek olmalarıdır. Nitekim, bu ifadeden de, YMM ve SMM raporuna “önceki sermayenin ödenmiş
olduğu” noktasında ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu itibarla, YMM veya
SMM raporunda yer verilecek “esas sermayenin varlığını korumadığı” yönündeki ibareyi
esas alarak sermaye artırım kararının tescilinin yapılmamasının yerinde bir uygulama olamayacağı kanısındayız. Kaldı ki, uygulamada, bazı Ticaret Sicili Müdürlükleri’nin, sadece
önceki sermayenin ödenmiş olduğunu tetkik ettikleri, bunun haricinde herhangi bir koşul
aramayıp esas sermaye artırım kararlarını tescil ettikleri de bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, anılan uygulama farklılığının anılan ibarenin farklı algılanmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, uygulamada karşılaşılan bu farklılığa
bir Tebliğ ile açıklık getirmesi, uygulamada yeknesaklık sağlayacaktır. Ayrıca belirtmek
gerekir ki, kaybolan esas sermayenin tamamlanması, şirket alacaklılarının lehine bir durum teşkil etmektedir. Konuya, bu yönüyle de bakmak faydalı olacaktır. Hal böyle iken,
yani alacaklıların menfaati ve şirketin mali durumunun iyileştirilmesi sözkonusu iken ve
de paysahipleri aldıkları karar ile ilave sermaye taahhüdünde bulunmaya razı iken, “esas
sermayenin varlığını korumadığı” gibi yasal dayanağı olmayan bir gerekçeyle sermaye artırımı kararının tescilinin reddi, tutarlı bir işlem olarak da değerlendirilemeyecektir. Bütün
bu nedenlerden dolayı, esas sermayesinin üçte ikisinin altında kalan bir oranda esas sermayesini kaybeden anonim şirketlerin, önceki sermayelerinin tamamının ödenmiş olması ve
ETTK’daki diğer merasimlere de uymaları koşuluyla- esas sermayelerini artırabilecekleri
kanısındayız. Ancak, gerek öğretide gerek yargı kararlarında bu konuya değinilmemiş ol-
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2.3. Şirketin Borca Batık Olması :
ETTK’nın 324. maddesinin ikinci fıkrası gereği hazırlanan ara bilançodan veya başka yollardan şirketin aktiflerinin pasifinden az olduğunun, bir başka deyişle borca batık olduğunun anlaşılması halinde –ki,
bu durum şirketin iflas haline girdiğinin göstergesidir- yönetim kurulu9,
yetkili mahkemeye müracaatla şirketin iflasına karar verilmesini istemek
zorundadır(ETTK, m.324/f.2).
Mahkeme, bu bildirime istinaden şirketin iflasına karar verir. Bununla birlikte, şirketin mali durumunun düzeleceği mümkün görülürse veya
mahkemeye bu yolda bir kanaat gelirse, yönetim kurulu veya alacaklılardan birinin talebi üzerine, -iflas hali mevcut olduğu halde- mahkeme iflas
kararını erteleyebilir (TTK, m.324/f.2). Ancak, bu durumda, mahkeme,
alacaklıların menfaatini korumak amacıyla, şirket mallarının envanterini
yaptırdıktan sonra bir yediemin tayin eder veya buna benzer yöntemlerle
gerekli muhafaza tedbirlerini alır.

ması nedeniyle, böyle bir durumda sermaye artırımın nasıl yerine getirileceği hususunda,
farklı görüşlerin de ileri sürülebileceği düşünülmektedir. Zira, bu durumdaki şirketler için,
genel kurulun doğrudan sermaye artımı kararı almasının yanısıra, kanuni tutarın -50.000.TL- altına düşmemek kaydıyla, öncelikle şirket esas sermayesinin o anda mevcut özvarlığı seviyesine indirgenmesi (sermaye azaltımı), yani payların nominal değerleri ile gerçek
değerlerinin denk bir hale getirilmesi, sonrasında sermaye artırımına gidilmesi yolu da bir
alternatif olarak ileri sürülebilecektir.
9 İflas davasını, bir veya birkaç yönetim kurulu üyesi veya murahhas üye ya da murahhas
müdür değil, bizzat yönetim kurulu açar. Bu iflas davasını,denetçilerin açması da sözkonusu değildir. Ancak, ortaklığın alacaklıları ve varsa tahvil sahipleri, böyle bir durumda şirketin iflasını isteyebilirler. Şirketin pay sahipleri, kurucu senet yahut intifa senedi sahipleri
ise ETTK’nın 324üncü maddesi uyarınca ortaklık aleyhine iflas davası açamazlar. Yönetim
kurulu, ortaklığın iflasını istemekle birlikte, iflas kararının ertelenmesini de isteyebilir. Ancak, iflasın ertelenmesini isteyebilmek için, öncelikle iflas davasının açılması gerekir. Bu
konuda ayrıca bkz. Yargıtay 11.HD’nin 21.10.1991 tarih, E.3910/K.5543 sayılı kararı
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3. 6102 SAYILI (YENİ) TTK’YA GÖRE YÖNETİM KURULUNUN
ŞİRKET SERMAYESİNİN KAYBI VE BORCA BATIK OLMA
HALİNDEKİ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ:
YTTK’nın konuya ilişkin 376. maddesi de, ETTK’da olduğu gibi, şirketin mali durumunun bozulması halini üç kademeli olarak ele almış ve bu
hallerde şirket yönetim kurulu ve genel kurul tarafından alınması gereken
tedbirleri yine kademeli bir şekilde belirtmiştir. YTTK’ya göre, şirketin
mali durumun bozulmasına ilişkin haller şunlardır:
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1. Şirket sermayesi ile kanunî yedek akçeler toplamının yarısının zarar
sebebiyle karşılıksız kalması,
2. Şirket sermayesi ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin
zarar sebebiyle karşılıksız kalması,
3. Şirket aktiflerinin alacaklılarının alacaklarının karşılanmasında yetersiz kalmasıdır.
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3.1. Şirket Sermayesi İle Kanunî Yedek Akçeler Toplamının Yarısının
Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması:
YTTK’nın 376. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, “son yıllık
bilânçodan, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının yarısının zarar
sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa”, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırmak ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunmak zorundadır.
Bu önlemler, sermaye artırımı, bazı üretim birimlerinin veya bölümlerin kapatılması ya da küçültülmesi, iştiraklerin satışı, pazarlama sisteminin
değiştirilmesi vs. olabilir. Önlemler 378 inci madde uyarınca tehlikelerin
erken teşhisi komitesince de zaten daha önceki tarihlerde önerilmiş olabilir. Hükmün uygulanabilmesi için, kanunî yedek akçeler dışındaki açık yedek akçelerle de zararın kapanmamış olması ve arta kalan zararın sermaye
ile kanunî yedek akçeler toplamının yarısını geçmesi gerekir. “Sermaye”
terimi ile bilânçoda sermaye kalemi altında yer alan esas sermaye ve kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılmış sermaye; kanunî yedek akçe ile, 519 uncu
madde hükmünde düzenlenen akçeler kastedilmiştir(Komisyon Raporu).
Yönetim kurulunun, genel kurulu hemen toplantıya çağırması, şirketin
finansal yönden kötü durumda bulunduğunu bütün açıklığıyla kurula anlatması, hatta bu konuda bir rapor vermesi, zararların sebeplerini (kaynaklarını) göstermesi ve tedavi çareleri önermesi gerekir, aksi halde yönetim
kurulu sorumlu olur. Fıkra hükmüne göre, durum, son yıllık bilânçoya göre
belirlenir. Söz konusu açık, bir ara bilânçodan anlaşılmış veya 378 inci
maddeye göre çalışan komitenin vereceği raporlarda belirtilmişse, yönetim kurulu son yıllık bilânçoyu beklememelidir. Kaybın varlığı m.376/f.1
hükmünün işlemesi için yeterlidir. 378 inci maddeye göre erken teşhis ile
görevli olanlar da durumu tespit edince yönetim kurulunu bilgilendirmelidir. Ancak, söz konusu kişi ve komitelerin sadece ikaz borçları vardır. Ge-
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3.2. Şirket Sermayesi İle Kanunî Yedek Akçeler Toplamının Üçte
İkisinin Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması:
YTTK’nın 376. maddesinin ikinci fıkrasında “Son yıllık bilânçoya
göre, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhal toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.” denilmiştir.
Dolayısıyla, son yıllık bilânçodan, zararlar sebebiyle sermaye ile
kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, yönetim kurulunun çağrısı üzerine genel kurul iki karardan
birini alabilir:
(1) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesi, yani sermayenin azaltılıp zararın bünye dışına atılması;
(2) Sermayenin tamamlanması.
Eğer genel kurul bu iki karardan birini almaz ise anonim şirket sona
erer. YTTK’nın genel kurulu bu seçenekler arasında tercih yapmaya zorlamasının sebebi, şirketin durumunu bir an önce açıklığa kavuşturmak
düşüncesidir. Tamamlama ile azaltılan sermaye kadar veya ondan fazla
sermaye artırımı yapılması veya bilânço açıklarının paysahiplerinin tümünce (m. 421/f.1, b.1) veya bazı paysahipleri tarafından kapatılması ya
da bazı alacaklıların alacaklarını silmesi kastedilmektedir. Tamamlamada
oybirliği sağlanırsa her paysahibi bilânço açığını kapatacak parayı vermekle yükümlüdür. Bu yoldaki bir genel kurul kararı 421. maddenin ikinci
fıkrasının birinci bendi anlamında bir belirli olaya özgü ek yüküm ihdas
etmiş demektir. Bu ek yüküm ne sermaye konulması ne de borç verilmesi
olmayıp karşılıksızdır. Oybirliği sağlanmamışsa bazı paysahiplerinin kendi istekleriyle tamamlama yapmalarına engel yoktur(Komisyon Raporu).
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nel kurulu toplantıya çağırmak yönetim kurulunun görevidir. Kötüleşme
aylık hesaplardan anlaşıldığı takdirde, yıllık bilânço esaslarına göre bir ara
bilânço çıkarılması da gerekebilir. Yönetim kurulunun iyileştirici önlem
önerilerini ilgili komitelerle birlikte oluşturması ve durumu açıklayıcı raporda bu komitelerin görüşlerine yer vermesi gerekir. Yönetim kurulunun,
genel kurulu toplantıya çağırma görevini ihmâl etmesi halinde, bu kurulu
azlık toplantıya çağırabilir(Komisyon Raporu).
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3.3. Şirketin Borca Batık Olması :
Şirketin borca batık olması durumunda uygulanacak kurallara 376.
maddenin üçüncü fıkrasında yer verilmiştir. “Borca batık olma” kavramı,
şirket aktifleri -yıllık bilânçoda olduğu gibi defter (iktisap) değerleriyle
değil- fakat gerçek (olası satış değerleri) değerleriyle değerlemeye tâbi tutulsalar bile alacaklıların, alacaklarını alamamaları, yani şirketin borç ve
taahhütlerini karşılayamaması demektir(Komisyon Raporu).
Bu itibarla, eğer şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini
uyandıran işaretler var ise, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara
bilânço çıkarttırıp denetçiye vermek zorundadır(YTTK, m.376/f.3).
Borca batık durumda olmanın işaretleri, yıllık bilânçodan, aylık, üç aylık
veya altı aylık hesap durumlarından, denetçinin, erken teşhis komitesinin raporlarından ve/veya yönetim ile yönetim kurulunun belirlemelerinden ortaya
çıkabilir. Böyle işaretler varsa, yönetim kurulu hem işletmenin devamı esasına göre hem de aktiflerin olası satış değerleri üzerinden bir ara bilânço düzenletip denetçiye verir. İki bilânço çıkarılmasının çeşitli yararları vardır. Varlıkların olası satış değerlerine göre çıkarılan bilânço şirketin iflâsı için yönetim
kurulunun mahkemeye başvurmasına gerek olup olmadığını ortaya koyar10.
Denetçi bu ara bilânçoyu, en çok yedi iş günü içinde inceler ve değerlendirmeleri ile önerilerini bir rapor hâlinde yönetim kuruluna sunar. Öneri-
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10 Anılan düzenlemenin gerekçesine ilişkin olarak, Komisyon Raporunda “Aktif ve pasiflerin işletmenin sürekliliğine göre değerlendirilmesi, faaliyetine devam edecek bir işletme
esas alınarak değerlendirme yapılması demektir. Böyle bir değerlendirme işletmenin borca
batık olma durumuna rağmen bazı olgular, beklentiler, etkisini yitiren sebepler dolayısıyla
şirketin yaşama ümidinin var olup olmadığını ortaya koyar. Meselâ, bir şirketin kuruluşunun ilk yıllarında yaptığı yatırım dolayısıyla borca batık olmasına karşılık ileriki yıllarda
kâr edilebileceği olasılığının yüksek olması dolayısıyla uzman bir işletmeci tarafından farklı
değerlendirilebilir. Bu tür bir değerleme yatırımların sonuçlarını da hesaba katar. İsviçre öğretisinde, “işletmenin sürekliliği değeri”nin dikkate alınmasının gereksiz olduğu, olası satış
değerlerine göre çıkarılan bilânçonun işletmenin durumunu ortaya koyacağı eleştirisi yapılır.
Bu iki bilançonun farklı sonuçlar vermesi, özellikle işletmenin sürekliliği esasına göre çıkarılan bilançonun olumlu, diğerinin olumsuz olması halinde nasıl karara varılacağının da bir
sorun olduğu düşünülebilir. Üçüncü fıkra ara bilânçoların denetçi tarafından değerlendirilmesini şart koştuğundan gerçekçi olmayan beklentiler tehlikesinin bulunmadığı, bilançoları
denetçinin tarafsızca yorumlayacağı, somut olaya göre üstün tutulması gerekeni belirleyeceği
ve bu yönden ikinci bilânçonun yararlı sonuçlar verebileceği düşünülmüştür. Tasarı hükmünün İsviçre ve İcra ve İflâs Kanununun sistemine üstün olan tarafı burasıdır.” denilmektedir.
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11 Bu konuda, Komisyon Raporunda, “Hüküm, mahkemeye başvuru zorunluluğunu ortadan kaldırabilecek bir yeniliği de içermektedir. Bu da, şirket alacaklılarından bazılarının, kendi alacaklarını, diğer alacaklıların alacaklarının sırasından sonraki sıraya gitmesini yazıyla
kabul etmeleridir. Böyle bir taahhüt etkilerini iflâs halinde gösterir ve önceki alacaklar ödenmeden sona giden alacak garameye katılamaz. Bu taahhütlerin tutarı ara bilânço ile ortaya
çıkan açığa eşitse, iflâs bildirimi zorunluğu yoktur. Başka bir deyişle, bu taahhütlerin tutarı,
borca batıklığı ortadan kaldıracak düzeydeyse, kısa vadeli olmayıp süreklilik arzeder nitelikteyse ve taahhütlerin yerine getirilmesi güç şartlara bağlanmamış ise mahkemeye bildirimde
bulunulmaz. İsv. BK 725 (2)’ye 1991 reformunda giren bu hükümle şirketin kurtarılabilmesi
şansının artırılması amaçlanmıştır. Şirket alacaklılarının aynı zamanda şirketin paysahibi olmaları halinde, bunlar iflâs ile erteleme seçeneğini değerlendireceklerdir. Erteleme belli bir
takvim gününe bağlı değildir. En erken erteleme tarihi böyle bir taahhütte bulunmamış alacaklıların alacaklarının sona ermiş veya temin edilmiş olduğu tarihtir. Erteleme bir anlamda
istekle sırada en sona giderek şirketi iflâstan kurtarma, ertelemenin son bulduğu tarihe kadar
takas, mahsup ve takip yapmama anlamını taşır; yoksa alacaktan feragat edilmiş değildir. Bu
beyan, zamanaşımına herhangi bir etkide bulunmaz.” denilmektedir.
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lerde 378 inci maddede düzenlenen erken teşhis komitesinin önerilerinin de
dikkate alınması şarttır(YTTK, m.376/f.3). Denetçinin incelemesini ve önerilerini yedi gün içinde vermesi şartı hükme özellikle konulmuştur. Çünkü,
yönetim bu rapora göre durumu mahkemeye bildirecek veya buna gerek görmeyecektir. Rapor mahkemenin kararlarına esas olur(Komisyon Raporu).
Rapordan, aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya
yetmediğinin anlaşılması hâlinde ise, yönetim kurulu, bu durumu şirket
merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin
iflâsını ister(YTTK, m.376/f.3).
Bununla birlikte, eğer, iflâs kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların
sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul eder ve de bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflâs isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce
doğrulanır ise, mahkemeye başvuru zorunluluğu ortadan kalkar11(YTTK,
m.376/f.3). Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru iflâs bildirimi olarak kabul olunur(YTTK, m.376/f.3).
YTTK’da iflasın ertelenmesine de yer verilmiştir. Buna göre, yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı yeni nakit sermaye konulması dâhil
nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini
mahkemeye sunarak iflâsın ertelenmesini isteyebilir(YTTK, m.377). An-
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cak, iflasın ertelenmesine 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 17912, 179/a13 ve 179/b14 maddeleri uygulanır(YTTK, m.377).
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12 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 179. maddesinde;
“Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil
ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet
kalmaksızın bunların iflâsına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş
kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflâsın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddî ve inandırıcı bulursa, iflâsın ertelenmesine karar
verir. İyileştirme projesinin ciddî ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de
mahkemeye sunulması zorunludur.
Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir. İflâsın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır.” hükmü yer
almaktadır.
13 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı Yasanın 41. maddesi ile değiştirilen 179/a maddesinde;
“Mahkeme, iflâsın ertelenmesi isteminde bulunulması üzerine, envanter düzenlenmesi ve
yönetim kurulunun yerine geçmesi ya da yönetim kurulu kararlarını onaylanması için derhal bir kayyım atar; ayrıca şirketin ve kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli
diğer önlemleri alır.
Kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil
yetkisi ile bunların sınırları ve iflâsın ertelenmesine ilişkin talep 166 ncı maddenin ikinci
fıkrasındaki usul ile mahkeme tarafından ilân ve ticaret siciline tescil ettirilir. Mahkeme bu
arada erteleme talebini karara bağlar.
İflâs ertelenmişse kayyım her üç ayda bir şirketin projeye uygun olarak iyileştirme gösterip
göstermediğini mahkemeye rapor eder, mahkeme bu rapor üzerine veya gerek gördüğünde
alacağı bilirkişi raporuna göre, erteleme istemini değerlendirir ve iyileştirmenin mümkün
olamayacağı kanaatine varırsa erteleme kararını kaldırır.”
j) 206 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmış ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Gemilerin paraya çevrilmesi hâlinde yapılacak sıra cetveli, bayrağına ve sicile kayıtlı olup
olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler için Türk Ticaret Kanununun 1389 ilâ 1397 nci
maddesi hükümlerine göre düzenlenir.”
k) 288 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.
l) 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası;
27 nci maddesinin ikinci fıkrası; 92 nci maddesinin dördüncü fıkrası; 144 üncü maddesinin beşinci fıkrası; 153 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası; 257 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) 29/6/1956 tarihli ve 6763 sayılı Türk Ticaret Kanununun Mer’iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.”
hükmüne yer verilmiştir.
14 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 179/b maddesinde ;
“Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil
olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi
ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.
Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticarî işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar
nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere
devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın
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satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle
karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır.
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.
Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabilir; ancak uzatma süreleri toplamı dört yılı
geçemez. Kayyım, mahkemenin belirleyeceği sürelerde iflâsı ertelenenin faaliyetleri ve işletmenin durumu konusunda düzenli olarak mahkemeye rapor verir.
İflâsın ertelenmesi talebinin reddi ya da erteleme süresi sonunda iyileşmenin mümkün olmadığının tespiti üzerine mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflâsına karar verir. Erteleme
süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan şirketin veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin iflâsına karar verebilir.” hükmü yer almaktadır.
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4. ÖZET VE SONUÇ :
6762 sayılı (eski) Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim şirketin son
yıllık bilançosundan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığının anlaşılması durumunda, yönetim kurulu derhal toplanmak ve bu durumu genel
kurula bildirmek zorundadır. Şirketin aciz halinde bulunduğunu gösteren
emarelerin var olması durumunda ise, yönetim kurulu, aktiflerin satış fiyatlarını esas alarak bir ara bilançosu düzenler. Hazırlanan ara bilançodan,
şirket sermayesinin üçte ikisinin kaybedildiğinin anlaşılması halinde, yönetim kurulu derhal genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmalıdır. Esas
sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı halde, eğer genel kurul toplanmaz
veya bu sermayenin tamamlanmasına ya da kalan üçte bir sermaye ile
iktifaya karar vermez ise, şirket feshedilmiş sayılır. Şirketin borca batık
olduğunun anlaşılması halinde de, yönetim kurulu, yetkili mahkemeye
müracaatla şirketin iflasına karar verilmesini istemek zorundadır. Mahkeme, bu bildirime istinaden şirketin iflasına karar verir. Ancak, şirketin mali
durumunun düzeleceği mümkün görülürse veya mahkemeye bu yolda bir
kanaat gelirse, yönetim kurulu veya alacaklılardan birinin talebi üzerine,
mahkeme iflas kararını erteleyebilir.
6102 sayılı yeni TTK’nın konuya ilişkin düzenlemelerinde, bazı değişikliklerle birlikte,eski hükümler korunmuştur. YTTK’ya göre son yıllık
bilânçodan, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının yarısının zarar
sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırmak ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunmak zorundadır. Son yıllık bilânçoya göre, sermaye ile kanunî
yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı
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anlaşıldığı takdirde ise, derhal toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin
üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği
takdirde şirket kendiliğinden sona erer. Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretlerin bulunması halinde de, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel
satış fiyatları üzerinden bir ara bilânço çıkarttırıp denetçiye verir. Denetçi
bu ara bilânçoyu, en çok yedi iş günü içinde inceler ve değerlendirmeleri
ile önerilerini bir rapor hâlinde yönetim kuruluna sunar. Rapordan, aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması durumunda, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflâsını ister. Ancak,
eğer, iflâs kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve
borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki
sıraya konulmasını yazılı olarak kabul eder ve de bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından
iflâs isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanır
ise, mahkemeye başvuru zorunluluğu ortadan kalkar. Yine, yönetim kurulu
veya herhangi bir alacaklı yeni nakit sermaye konulması dâhil nesnel ve
gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflâsın ertelenmesini isteyebilir.
Dolayısıyla, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin hem mevcut
TTK’ya hem de 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni
TTK’ya göre sorumluluklarının doğmamasını teminen, şirketin mali durumunu yakından takip etmeleri ve sermayenin kaybı ya da borca batıklık
hallerinde Yasada kendilerine yüklenilen görevleri eksiksiz yerine getirmeleri menfaatlerine olacaktır.
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